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POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

o izvajanju družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1986-1990 (ESA-272) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 15. 6. 
1987 obravnaval: 

- POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE O IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kulturo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za energetiko, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 

- Franci PIVEC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo, 

- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Uroš SLAVI NEC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Rudi SEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteia za delo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za pravosodje in upravo, 

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

UVOD 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podaja poro- 

čilo o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
v preteklem obdobju s predlogi ukrepov in usmeri- 
tev, ki so potrebni za njegovo uresničevanje. 

Skupščino SR Slovenije je Izvršni svet tekoče 
obveščal o gibanjih v gospodarstvu, družbenih 
dejavnostih in v upravi. Tako je 18. februarja 1987 
podal ustno informacijo o gibanjih na začetku leta, 
22. aprila 1987 pa so delegati dobili »Informacijo 
Izvršnega sveta o tekočih gospodarskih gibanjih v 
SR Sloveniji v prvih mesecih leta 1987«, ki je bila 
skupaj z uvodno besedo Izvršnega sveta podlaga za 
sprejem ugotovitev, stališč in sklepov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije in zadevajo uresničevanje 
resolucijskih usmeritev v letu 1987. 

V teh ugotovitvah in stališčih se je Skupščina SRS 
opredelila do oblikovanja in delovanja ekonomske 
politike v Jugoslaviji, kakor tudi do potrebnih dopol- 
nitev in sprememb v ekonomski politiki in gospo- 
darskem sistemu. Poleg tega je s svojimi sklepi 
zavezala nosilce planiranja v SR Sloveniji za uresni- 
čevanje tistih nalog in usmeritev, ki so v njihovi 
pristojnosti. 

Izvršni svet zato v svojem poročilu namenja 
pozornost zlasti pogojem uresničevanja ekonom- 
ske in razvojne politike v SR Sloveniji z vidika usme- 
ritev in ukrepov, ki so v pristojnosti republike in jih 
sprejema sama ali v neposrednem sodelovanju z 
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
ter ekonomski in razvojni politiki, ki se oblikuje na 
ravni federacije. 

Poročilo Izvršnega sveta temelji na »Analizi ures- 
ničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 s prvo 
oceno razvojnih možnosti v letu 1988«, ki jo je 
pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje. Ta analiza predstavlja celovitejšo informacijo o 
uresničevanju plana, tudi na posameznih področjih 
proizvodnje in menjave (industrija, kmetijstvo, turi- 
zepi, trgovina, malo gospodarstvo), ki v poročilu 
niso posebej zajeta, in je zato ustrezna informacija 
in podlaga nosilcem planiranja za njihove aktivnosti 
v smeri realizacije planskih usmeritev in nalog. 

V poročilu niso podrobneje obdelani problemi na 
nekaterih področjih, ki jih je Skupščina SR Slove- 
nije obravnavala v zadnjem obdobju ali pa je njihova 
obravnava še v teku. Med te sodijo področja energe- 
tike in aktivnosti za izboljšanje družbenoekonom- 
skega položaja elektrogospodarstva in premogovni- 
štva, sanacije posledic rudarjenja v Idriji in Mežici 
ter razreševanje problematike onesnaževanja in var- 
stva okolja. Glede slednjega se sočasno z obrav- 
navo tega poročila zaključuje široka javna razprava 
o »Poročilu Izvršnega sveta o stanju na področju 
razreševanja problematike onesnaževanja okolja«, 
ki hkrati s temeljnimi cilji in programskimi usmeri- 
tvami problemske konference SZDL »Ekologija, 
energija, varčevanje« podaja celovit prikaz stanja in 
usmeritve za nadaljnje razreševanje prioritetnih 
nalog na tem področju. 

Za področje stanovanjskega gospodarstva je 
Skupščina SR Slovenije sprejela stališča, priporo- 
čila in sklepe in naložila Izvršnemu svetu pripravo 
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potrebnih sprememb zakonodaje ter druge aktivno- 
sti. Sprememba zakonodaje je v teku. Predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu ter zakona o stano- 
vanjskih razmerjih bo Skupščina SR Slovenije 
obravnavala v tretjem trimesečju tega leta. 

Stanje na področju komunalnega gospodarstva je 
posebej obdelano v poročilu, ki ga je za Izvršni svet 
pripravil Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora. To poročilo bo posredovano tudi 
ustreznim delovnim telesom Skupščine SR Slove- 
n'ie.y tem Poročilu je še posebej opozorjeno na 
probleme financiranja enostavne in razširjene 
reprodukcije in usklajevanja z mejnimi področji ter 
na druga vprašanja, ki se nanašajo na kvalitetno in 
racionalno oskrbo s komunalnimi storitvami. 

Za urejanje odprtih vprašanj na področju vod- 
nega gospodarstva je Skupščina SR Slovenije pri 
obravnavi poročila o stanju voda v letu 1986 spre- 

jela stališča in sklepe ter naložila Izvršnemu svetu, 
da prouči potrebo po spremembi zakonodaje pred- 
vsem s stališča organiziranosti in financiranja vod- 
nega gospodarstva. Spremembe zakona o vodah so 
v teku. 

v posebnem poročilu, ki ga je za Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pripravil Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora, je obdelano 
področje urejanja prostora. Poročilo prikazuje sta- 
nje in dodaja predloge najnujnejših aktivnosti za 
odpravo pomanjkljivosti in njihovih vzrokov, zlasti 
na področju priprave planov občin in nekaterih 
republiških nosilcev planiranja, na področju izvaja- 
nja plansko dogovorjenih nalog v zvezi z urejanjem 
prostora, na področju preprečevanja nezakonitih 
posegov v prostor, vzpostavitve informacijskega 
sistema za urejanje prostora ter daje predloge za 
hitrejši prehod na novo organiziranost na področju 
urejanja prostora. 

Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije poroča o uveljavljanju 
kakovosti gospodarjenja in skladnejšega razvoja, kvaliteti živ- 
ljenja in stanju v okolju, ocenjuje pogoje gospodarjenja, ki v 
bH Sloveniji pomembneje vplivajo na obnašanje samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in na njihove narodno-gospodar- 
ske posledice, ter upoštevaje gibanje v mednarodnem okolju, 
podajo predloge za oblikovanje ekonomske in razvojne poli- 
tike, ki bo podprla uresničevanje temeljnih ciljev družbenih 
pianov SR Slovenije in SFR Jugoslavije. 

URESNIČEVANJE TEMELJNIH INTERESOV 
Osebni in družbeni standard delovnih ljudi in obačnov v SR 

Sloveniji sta se po večletnem upadanju ob prehodu na novo 
plansko obdobje v letih 1985 in 1986 izboljšala, kar je omililo 
nekatere socialne napetosti, zlasti glede zadovoljevanja skup- 
nih potreb in družbeno-ekonomskega položaja zaposlenih v 
družbenih dejavnostih. Na socialnem področju se je izboljšala 

stva ^ raV0n mater'a'no najbolj ogroženih slojev prebival- 
^.naP°r'^ za boljše gospodarjenje in povečevanje učinkovi- 

tost^ dela pa se delavci v organizacijah združenega dela hkrati 
soočajo z zoženimi možnostmi za uveljavitev svoje samou- 
pravne podjetniške funkcije. To se-kaže zlasti v možnostih, da 
razpolagajo z akumulacijo in devizami, v omenjenih možno- 
stih glede dostopa do sodobne tehnologije, v pomanjkanju 
strokovnih kadrov, v administrativnih preprekah pri samou- 
pravnem odločanju ter v neodločnosti v spopadu s stvarnimi 
viri inflacije. V nekaterih organizacijah združenega dela, tudi 
zaradi posledic lastnih poslovnih in investicijskih odločitev v 
preteklosti stopnjujejo pritisk na svoje samoupravno in druž- 
beno okolje za socializacijo teh posledic. Večja ekološka 
osvescenost delovnih ljudi in občanov, ki se širi in poglablja 
bo vnesla nove razsežnosti v pojmovanje razvoja in olajšala in 
pospešila izvajanje sprejetih usmeritev v dolgoročnem planu 
ki zadevajo kvaliteto življenja in dela. 

Nezadovoljenost temeljnih interesov postavlja zahteve po 
takojšnjem razreševanju nakopičenih problemov. Občutek 
ogroženosti množi zahteve po solidarnosti ter hkrati povečuje 
odpor do nje. Politika skladnejšega regionalnega razvoja se 
uresničuje le delno. 

Pri oblikovanju in sprejemanju družbenega plana smo v SR 
Sloveniji predpostavljali, da se bo ekonomska politika na 
ravni federacije oblikovala skladno z dolgoročnim proara- 
mom gospodarske stabilizacije, da bodo vzpostavljeni poaoji 
gospodarjenja, ki bodo temeljili na upoštevanju ekonomskih 
zakonitosti in načel tržne ekonomije, vključno z realnim vred- 
notenjem proizvodnih dejavnikov. Ugotavljamo pa, da še 
vedno ostajamo razpeti med državno-plansko in tržno loaiko 
na vseh ravneh. Administrativna logika je močno prisotna pri 
mnogih subjektih gospodarjenja, ki pogosto zahtevajo prila- 
gajanje sistemskih ukrepov v svojo korist, zlasti ko se znai- 
deio v neugodnem ekonomskem položaju 

Dosedanje spremembe v gospodarskem sistemu v glavnem 
niso bile v oporo tržnemu delovanju gospodarstva. Izvajanje 
ekonomske politike je skoraj na vseh področjih zasnovano na 
izjemnih določbah sistemskih zakonov, ne pa na ustvarjanju 
takih razmer, v katerih uveljavljanje izjemnih določb ne bi bilo 
potrebno. Informacijski sistem, zlasti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino ter na področju oblikovanja in razpore- 
janja celotnega prihodka in dohodka, ne daje, v nasprotju s 
pričakovanji, ustreznih podlag za odločanje niti v organizaci- 
jah združenega dela niti pri oblikovanju ukrepov ekonomske 
in razvojne politike. 

PROBLEMI URESNIČEVANJA KLJUČNIH 
USMERITEV EKONOMSKE IN RAZVOJNE 
POLITIKE 

1. Ekonomska nestabilnost je na prehodu v tekoče srednje- 
ročno obdobje postala eden ključnih in najbolj občutljivih 
problemov našega družbenega razvoja. Visoka inflacija raz- 
grajuje motive in ustvarjalne napore delavcev v organizacijah 
združenega dela za doseganje kakovostnih sprememb v 
gospodarjenju in delu ter za uveljavitev njihovih samouprav- 
Ijalskih obveznosti in odgovornosti. Spopadi s stvarnimi viri 
inflacije, niti na ravni organizacij združenega dela niti na ravni 
vseh drugih samoupravnih in družbenih subjektov, dosedaj 
niso bili dovolj odločni, kar je zniževalo kvaliteto gospodarje- 
nja in negativno vplivalo na celotni gospodarski in družbeni 
razvoj. Ob tem pa je vse bolj očitno, da so vzroki za visoko 
inflacijo pretežno v ekonomskem sistemu in ekonomski poli- 
tiki, od nedoslednega uveljavljanja realne cene proizvodnih 
dejavnikov, nespodbudnih pogojev za varčevanje, nerealnega 
izkazovanja stanj in rezultatov poslovanja, neodločnosti v 
izvajanju sanacij in likvidacij, nekritih tečajnih razlikah in 
izgubah, neprestanih spremembah režimov cen do intervent- 
nih ukrepov na področju razporejanja in delitve dohodka in 
osebnih dohodkov. Čeprav trdimo, da je prehod v višjo kako- 
vost gospodarjenja moč zagotoviti le z ekonomsko prisilo in s 
pospešenim uveljavljanjem tržne ekonomije ter z večjo samo- 
stojnostjo in odgovornostjo organizacij združenega dela za 
učinke svojega in skupnega dela, vseskozi podlegamo priti- 
skom tistega dela gospodarstva in drugih družbenih dejavni- 
kov, ki izhoda ne iščejo predvsem v svojem okolju, temveč v 
prilagajanju sistemskih in drugih pogojev gospodarjenja nji- 
hovemu stanju in njihovim problemom. 

2. Družbeni proizvod je v preteklem letu realno porastel 
toliko kot v prejšnjih petih letih skupaj. Zastoj v rasti proizvod- 
nje v začetku letošnjega leta pa kaže, da ima lahko spodbuja- 
nje rasti s povečanim domačim povpraševanjem le kratko- 
trajni učinek. Devizna nelikvidnost že ogroža preskrbljenost 
reprodukcije in trga. To še posebej otežuje dejstvo, da že ob 
oblikovanju ekonomske politike planirana plačilna bilanca 
Jugoslavije ni imela realnega pokritja. 
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Prizadevanja za večjo odprtost v menjavi s tujino in za 
pridobivanje tehnološkega znanja so v organizacijah združe- 
nega dela sicer prisotna, ne gre pa prezreti, da nekajletno 
poslabševanje učinkovitosti gospodarstva in iz tega izhaja- 
joča nizka produktivnost dela, tehnično in tehnološko zaosta- 
janje za razvitejšimi državami, neorganiziranost na zunanjih 
trgih, neustrezna izvozna strategija, in ne nazadnje, neučinko- 
vitost tekoče ekonomske politike pri zmanjševanju inflacije in 
spodbujanju izvoza zmanjšujejo konkurenčno sposobnost 
naših organizacij združenega dela na tujih trgih. 

Posledice dosedanjega neustreznega vrednotenja znanja in 
raziskovalnega dela se še vedno odražajo v nezadostni narav- 
nanosti obstoječega znanstvenega in raziskovalnega potenci- 
ala na tehnološko inovacijo ter podjetništvo in v premajhni 
zainterisiranosti organizacij združenega dela za vnos razisko- 
valnih dosežkov v razvojne projekte in razvojno politiko. 

Tudi dohodkovna privlačnost izvoza je v primerjavi z doma- 
čim tržiščem ob sedanji tečajni politiki in politiki podpiranja 
izvoza nazadovala, tako da se delež izvoza v družbenem 
proizvodu manjša. V tistih organizacijah združenega dela, ki 
se soočajo s konkurenco na tujih tržiščih, so sicer opazni 
premiki v smeri izboljšav tehnoloških procesov, povečevanja 
kvalitete proizvodov in varčevanja, vendar večini organizacij 
združenega dela še vedno ugodnejše možnosti prodaje na 
domačem trgu zmanjšujejo njihove izvozne nagibe in jih ne 
spodbujajo k tehnološki, kadrovski in organizacijski preo- 
brazbi. 

V strukturi ustvarjenih proizvodnih investicij v organizaci- 
jah združenega dela se delež naložb v izvozne dejavnosti 
doslej ni bistveno povečal, delež naložb v razvojno in tehnolo- 
ško intenzivne dejavnosti pa je celo nekoliko nazadoval. V 
tem obdobju zaostaja razvoj prometne infrastrukture, kar že 
ogroža normalen razvoj na ostalih področjih. 

3. Na področju doseganja temeljnih razmerij delitve 
dohodka za tekočo porabo in razširitev materialne osnove 
združenega dela so odstopanja od planskih usmeritev najbolj 
vidna. Posegi družbe v razporejanje dohodka in čistega 
dohodka- niso motivirali gospodarskih subjektov za boljše 
gospodarjenje in za obnavljanje ter krepitev materialne 
osnove združenega dela. S tem niso prispevali k uresničeva- 
nju razvojnih ciljev in k umirjenju inflacije. 

Spoznana in družbeno verificirana potreba po uskladitvi 
ekonomskega položaja delavcev v družbenih dejavnostih, 
upravi in pravosodnih organih s položajem delavcev v gospo- 
darstvu je našla svoje mesto v programih usklajevanja oseb- 
nih dohodkov. Hkrati s temi programi in skladno s planskimi 
usmeritvami so bili izvedeni tudi premiki v položaju posamez- 
nih družbenih dejavnosti, pomembnih za nadaljnji družbeni 
razvoj. V pogojih visoke inflacije je bil povečan tudi pritisk za 
usklajevanje socialnih prejemkov in za širjenje pravic na tem 
področju. Pri tem ni bilo dosledno spoštovano načelo bruto 
osebnega dohodka, ker je vsako povečanje prispevkov pove- 
čalo bruto osebne dohodke, uskladitve pa so bile izpeljane 
glede na gibanje čistih osebnih dohodkov v gospodarstvu. 
Ker so se čisti osebni dohodki v gospodarstvu, ki so bili merilo 
za usklajevanje, gibali hitreje od produktivnosti dela in 
dohodka, je bila ob povečanju osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu in usklajevanju osebnih dohodkov v družbenih dejavno- 
stih, v upravi in sodstvu z njimi zmanjšana akumulacija. 

Koncem leta 1986 smo odpravili relativno zaostajanje oseb- 
nih dohodkov izvajalcev v družbenih dejavnostih za osebnimi 
dohodki zaposlenih v gospodarstvu. Kljub planskim usmeri- 
tvam, ki narekujejo večjo vpetost v razvoj in racionalnejšo 
organiziranost produkcije družbenih dejavnosti, interesne 
skupnosti teh nalog ne uresničujejo v zadostni meri. Zato nam 
zvezni omejevalni ukrepi, ki v svoji linearnosti ne upoštevajo 
posebnosti nacionalnih programov po republikah in pokraji- 
nah, povzročajo dodatne socialne napetosti v teh dejavnostih. 
Pri soočanju s temi problemi pa nismo uporabljali možnosti, 
da prestrukturiranje in nadaljnji razvoj družbenih dejavnosti 
celovito in sočasno usmerjamo v Skupščini SR Slovenije. 
Izjemoma smo tako možnost uporabili pri uresničevanju stra- 
teške usmeritve k inovativni družbeni reprodukciji, ko je Razi- 
skovalna skupnost Slovenije predložila svoj razširitveni pro- 
gram Skupščini SR Slovenije, kjer je kot njen četrti zbor 
prikazala možnosti za preseganje znanstvenega in tehnolo- 
škega zaostajanja. Skupščina SR Slovenije je ugotovila, da 

predloženi program izhaja iz sprejete razvojne strategije in 
srednjeročnega plana in ga sprejela. 

4. Okvir proračunske porabe v letu 1986 in politika usklaje- 
vanja osebnih dohodkov v pravosodju in upravi, ob relativno 
večjih obveznostih za posamezne naloge, nista mogli zagoto- 
viti, da bi uresničevali program zmanjševanja zaostajanja 
osebnih dohodkov delavcev v pravosodju in upravi. Tudi ob 
sprejemanju zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987, 
oblikovanega v skladu z zvezno resolucijo v višini povprečne 
porabe zadnjega trimesečja lani, je bilo ocenjeno, da ne bo 
moč uresničiti dejanskih obveznosti SR Slovenije. Tako je 
prišlo v prvih petih mesecih do znatnega zaostajanja osebnih 
dohodkov v državnih organih za osebnimi dohodki v gospo- 
darstvu. Kljub ukrepom za racionalno porabo poračunskih 
sredstev, terjajo splošna gibanja (zlasti cen, tečaja, dohodka 
družbenega proizvoda, osebnih dohodkov) prilagajanje ozi- 
roma valorizacijo obsega splošne porabe, da bomo lahko 
uresničili proračunske obveznosti in zagotovili program 
usklajevanja osebnih dohodkov v državnih organih ter tako 
zaustavili tendence odliva strokovnih in ustvarjalnih kadrov. 

Republiška bilanca sredstev splošne porabe je omogočila 
sprostitev sredstev, ki so bila v občinah izločena na poseben 
račun po interventnem zakonu v obdobju januar-april 1987. 
V skladu z določili dogovora o splošni porabi v SR Sloveniji v 
letu 1987 si prizadevamo, da ob uravnavanju splošne porabe 
uveljavimo globalno usklajeno politiko v občinskih in v repu- 
bliškem proračunu. Rast sredstev občinskih proračunov prila- 
gajamo okvirom dogovora in interventnega zakona predvsem 
s spremembami stopenj odstopljenega republiškega pro- 
metna davka. 

5. Gospodarstvo v posameznih območjih ne dosega enako- 
vrednih rezultatov gospodarjenja, kar otežuje uresničevanje 
politike skladnejšega regionalnega razvoja. Na manj razvitih 
območjih je bila v preteklem letu rast dohodka na ravni 
povprečja republike, medtem ko se je akumulacija povečevala 
bistveno počasneje. Manjša je bila tudi rast izvoza. Solidar- 
nost se uresničuje v dogovorjenem obsegu, v zaostajanju pa 
je uresničevanje nekaterih nalog s področja gospodarske 
infrastrukture. Neenakomernost razvoja se poglablja z odli- 
vom razvojno potrebnih kadrov iz manj razvitih območij. 
Zmanjšujeta se tudi deleža učencev v srednjih šolah in štu- 
dentov višjih in visokih šol s teh območij. Pomemben vpliv na 
gospodarski položaj teh območij imajo tudi sedanje 
neugodne razmere v kmetijstvu. 

6. Na področju urejanje prostora in varstva okolja poteka 
na podlagi dolgoročnega in srednjeročnega plana vrsta aktiv- 
nosti, od usklajevanja in dopolnjevanja prostorskih sestavin 
družbenih planov do premikov k programski in projektni ravni 
obravnave problemov onesnaževanja in sanacije okolja. 
Pomemben premik v smeri naravo varstvene osveščenosti in 
odgovornejšega odnosa do okolja predstavlja tudi problem- 
ska konferenca SZDL »Ekologija, energija, varčevanje«, ki je 
racionalno rabo energije in varstvo okolja izpostavila kot 
pomemben kriterij razvoja in razvojne politike. 

7. Prednostne naloge splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, določene z resolucijo za leto 1987, se 
uresničujejo v najnujnejšem obsegu. 

8. Problemi uresničevanja ekonomske politike, ki se opre- 
deljuje na ravni federacije, se osredotočajo na naslednja 
področja: 

- Na področju ekonomskih odnosov s tujino poteka poslo- 
vanje s tujino že od začetka uveljavitve novega deviznega 
sistema poteka na podlagi 110. člena deviznega zakona, ki je 
predviden samo za izjeme. Zvezni izvršni svet ni sprejel ukre- 
pov za povečanje izvoza in deviznega priliva v smislu 24. člena 
deviznega zakona, ki bi organizacije združenega dela spod- 
budil za doseganje večjega izvoza in realizacijo deviznega 
priliva s konvertibilnega področja; 

- na področju trga in cen so sprejete sistemske rešitve pri 
cenah iz zvezne pristojnosti v praksi ne uresničujejo. Ukrepi 
neposredne kontrole cen, predvideni za izjemne primere, se 
vse od uveljavitve novega zakona o cenah uporabljajo za 
pretežni del vrednosti industrijske proizvodnje in v kmetijstvu. 
Ne uresničuje se opredelitev o oblikovanju cen na podlagi 
skupnih elementov v dejavnostih gospodarske infrastrukture. 
Zaustavljen je proces odpravljanja disparitet cen predviden v 
Družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in v 
letošnji resoluciji; 
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na monetarno kreditnem področju se z omejevanjem 
naložb poslovnih bank navidezno vodi restriktivna politika, 
dejansko pa se s tem širi prostor za ekspanzivno emisijsko 

, politiko Narodne banke Jugoslavije, ki postaja osnovno 
žarišče inflacije na samem vrhu finančnega sistema. 

DOPOLNITVE RAZVOJNE STRATEGIJE SR 
SLOVENIJE 

Pri oblikovanju razvojne politike mora SR Slovenija v večji 
meri kot doslej upoštevati gospodarske in družbeno-politične 
spremembe, do katerih prihaja v svetu. Evropske države pro- 
blem svoje mednarodne menjave in pospeševanje tehnolo- 
škega razvoja rešujejo skozi tesnejšo povezavo z razvitimi 
deželami. Zato so Portugalska, Španija in Grčija že vstopile v 
Evropsko gospodarsko skupnost, Turčija in Avstrija pa si to 
prizadevata. To je močno spremenilo in še spreminja naravna- 
nost produkcijskih usmeritev in gospodarskih tokov, kar že 
ima velike posledice tudi za Jugoslavijo, ki ostaja čedalje bolj 
izolirana. Ta izolacija pa z ekonomsko informacijskega vidika 
pomeni tudi krčenje možnosti, da v Jugoslaviji vpeljemo trg in 
tržne zakonitosti kot regulacijski mehanizem. Zato ključno 
naravnanost stabilizacijskega programa lahko uresničimo le v 
smislu odpiranja v svetovni in evropski gospodarski prostor. 

V Evropi se je pospešil ritem racionalizacije proizvodnje. 
Število zaposlenih v neposredni proizvodnji stalno in naglo 
upada, kapital se pospešeno seli iz proizvodne v razvojno 
sfero, v pogojih tržnega gospodarstva pa tehnološki viški 
vzpodbujajo iskanje novih proizvodnih programov. Podjetja 
medsebojno čedalje bolj usklajujejo in povezujejo razvoj, 
zlasti z nastajanjem mednarodnih tehnoloških programov, in 
čedalje manj proizvodnjo. To bo tudi pri nas zahtevalo pose- 
bej oblikovano strategijo za pospeševanje tehnološkega raz- 
voja in oblikovanje novega razvojnega ravnotežja. 

Družba, ki vprašanje tehnoloških viškov oziroma produktiv- 
nosti ne rešuje sproti, se zelo hitro znajde pred dejstvom, da 
je njena proizvodnja predraga in nerentabilna in jo je treba 
ustaviti, tudi če ima ustrezen proizvodni program. V luči tega 
spoznanja je treba prevrednotiti naše pojmovanje sistema 
zaposlitve: kar se je še pred nedavnim kazalo kot element 
socialne varnosti, postaja danes vzrok nerentabilnosti števil- 
nih proizvodnih programov oziroma celo vzrok njihoveaa 
opuščanja. 

Prihajamo v obdobje, ko bodo zaradi neustrezne organizi- 
ranosti proizvodnje in neracionalnega poslovno upravnega 
sistema v delovnih organizacijah konflikti čedalje pogostejši 
in deloma tudi dramatičnejši. Pri tem se moramo zavedati, da 
bo opuščanje določenih proizvodnih programov nujno. V 
času, ko slovensko gospodarstvo prehaja z klasične industrij- 
ske proizvodnje v naslednjo fazo razvoja, ki jo bosta karakteri- 
zirali avtomatizacija in robotizacija, bomo morali izbirati naj- 
perspektivnejše proizvodne programe, opuščanje nekaterih 
programov pa bo izsiljeno tudi zaradi njihove neuspešne 
organiziranosti. 

Na osnovi analize razvojnih gibanj v svetu je mogoče selek- 
tivno pripravljati kadre in druge kakovostne dejavnike razvoja 
ter oblikovati instrumente spodbujanja in širše družbene 
pomoči organizacijam združenega dela, ki so prehodno v 
krizi. Vendar ta pomoč ne sme biti in ne bo usmerjena v 
ohranjanje neperspektivnih proizvodnih programov, tudi 
kadar bodo te zahteve prikazane kot vprašanje socialne var- 
nosti zaposlenih. Nasprotno, te pomoči bodo deležni, kolikor 
bo le mogoče, tisti, ki bodo povezovali svoje razvojne pro- 
grame in oblikovali skupne razvojne projekte. Družbena sred- 
stva, s katerimi bomo intervenirali, bomo namenjali uravnava- 
nju razvoja, ustanavljanju skupnih razvojnih centrov, pre- 
strukturiranju proizvodnje, vlaganjem v boljšo organiziranost 
proizvodnje in racionalizacij upravno poslovnih sistemov, ne 
pa v pokrivanje izgub ali ohranjanje obstoječih neperspektiv- 
nih programov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ukrepe, s katerimi 
bo pospeševal gospodarsko in družbeno prestrukturiranja in 
oblikovanje novega razvojnega ravnotežja, oblikoval v nasled- 
njih smereh: 

— poskušal bo vplivati na večjo mobilnost v zaposlovanju z 
odpravo monopola na delovno mesto (kar zlasti v družbenih 
dejavnostih in infrastrukturnih sistemih povzroča velike raz- 
vojne deformacije), s priznavanjem tehnoloških viškov v pro- 

dukciji in z oblikovanjem ukrepov za njihovo sprotno reše- 
vanje; 

- oblikoval bo predloge zakonodaje, ki bo omogočala 
hitrejše in raznovrstnejše ustanavljanje novih delovnih orga- 
nizacij. Zavedamo se, da samo bistveni premiki v tej smeri 
omogočajo tudi radikalnejše rešitve v zvezi z opuščanjem 
neprimernih proizvodov programov. Ob tem si bo prizadeval 
za odstranitev nekaterih stereotipov, ki v naši družbi hromijo 
večje aktiviranje osebnih pobud in ki vodijo v neracionalen 
poslovno-upravni model delovne organizacije; 

- pospeševal bo vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Zavedamo se, da ima finančno vzpodbujanje izvoza svoje 
omejitve in da nagel porast avtomatizacije in robotizacije v 
razvitih deželah ukinja njihovo dosedanjo zainteresiranost za 
sodelovanje s partnerji, ki imajo na razpolago cenejše delo. 
Slovenija nimaveč nekdanjih prednosti v cenenem delu in jih 
tudi ne bo več iskala. To pa pomeni, da moramo namesto 
izvoza pospeševati vključitev v mednarodno delitev dela, tudi 
razvojnega, predvsem preko kooperacij in skupnih vlaganj. 
Slovenija doslej ni v zadostni meri izkoristila prednosti, ki jih 
nudi aktivno vključevanje v skupnost dežel Alpe-Jadran; 

- sedanji razvoj posebno ogroža naraščajoča neracional- 
nost v organiziranju skoraj vseh interesnih skupnosti oziroma 
velikih sistemov, kjer uporabniki premalo učinkovito soodlo- 
čajo. Preko družbenih mehanizmov morajo delovni ljudje in 
občani intervenirati, kadar se na teh področjih uveljavljajo 
parcialni interesi in razrašča neracionalnost ali kadar je treba 
vzpodbuditi razvoj dejavnosti in storitev ter skrbeti za ekolo- 
ško ravnotežje in preprečevanje entropičnega razvoja. Nes- 
kladnosti in zaostajanje na teh področjih hromijo družbeni 
razvoj v celoti. 

SMERI IN OKVIRI NADALJNJEGA UKREPANJA 

Izvršni svet Skupščine ugotavlja, da temeljne predpostavke 
družbenega plana, ki zadevajo spremembe v gospodarskem 
sistemu in ekonomski politiki, niso neuresničene. Zato tudi 
rezultati obnašanja gospodarskih subjektov ne smejo prese- 
nečati. Ob nadaljevanju in poglabljanju takih trendov se zožu- 
jejo možnosti in podaljšuje čas, potreben za razvojne spre- 
membe, kj bodo preprečile, da bi nas dogajanja v razvitem 
svetu izločila na njihov rob. 

Za premagovanje gospodarskih težav je potrebno v proce- 
sih oblikovanja sistemskih rešitev in ukrepov ekonomske poli- 
tike praktično izpeljati takšne koncepte, ki bodo podpirali 
dobro gospodarjenje ter izvozno uspešne, tržno orientirane 
subjekte. To pomeni, da moramo izpeljati zasuk od državne 
intervencijske logike na tržno logiko z uveljavitvijo samostoj- 
nosti in odgovornosti blagovnih producentov. V preteklosti 
sprejete rešitve so bile dostikrat kompromis. Stanje v gospo- 
darstvu danes kaže, da mnogi taki kompromisi niso prinesli 
ustreznih izhodov iz krize. V bodoče bo potrebno pristajati na 
manj kompromisov. Izostrili bomo odnos do predlogov za 
dograjevanje gospodarskega sistema in ukrepov ekonomske 
politike na ravni federacije in jih zavračali, če ne bodo protiin- 
flacijsko naravnani. Z vidika odgovornosti republike za lasten 
in skupen razvoj bomo brezkompromisno odpravljali in zapi- 
rali inflacijska žarišča tudi znotraj republike. 

Informacijska osnova, na kateri temelji naše ocenjevanje, je 
pomanjkljiva. Kljub sprejemu zveznega zakona o temeljih 
družbenega sistema informiranja in republiških zakonov na 
tem področju, kljub vrsti zveznih zakonov, ki urejajo posa- 
mezne informacijske službe, informacijski sistem ni raci- 
onajno vzpostavljen in ne nudi samoupravnim subjektom in 
družbenopolitičnim skupnostim in njihovim organom pravo- 
časno vseh potrebnih podlag za upravljanje in odločanje Kot 
najbolj akutna problema se v tem trenutku kažeta predvsem 
informacijski sistem za spremljanje ekonomskih odnosov s 
tujino in, nasprotno pričakovanjem, tudi novi obračunski 
zakon. V slednjem se že kažejo razpoke, ki so posledica 
vnašanja elementov družbenoekonomskih odnosov v zakon, v 
katerega le-ti ne sodijo. V vnašanju teh elementov pa se kaže 
prevlada dolžnikov nad upniki, slabih gospodarjev nad 
dobrimi. Poleg tega je ob razmeroma hitrem sprejetju in 
uveljavitvi novega obračunskega zakona ekonomska politika 
ostala nedorečena, problemi, kot so politika osebnih dohod- 
kov, financiranje skupnih in splošnih družbenih potreb, reva- 
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lorizacija dolgov in terjatev ipd., pa se poskušajo urejati 
sprotno in strokovno nedorečeno. 

1. Za preseganje tega stanja bo izvršni svet vztrajal zlasti na 
tistih spremembah deviznega sistema in tekoče ekonomske 
politike, ki bodo zanesljivo spodbudile gospodarstvo za ofen- 
zivnejši prodor na konvertibilna tržišča ter povečale devizni 
priliv. 

Potrebno je vzpostaviti mehanizem vezave vseh uvoznih 
pravic z realiziranim izvozom oziroma deviznim prilivom. 
Vzpostavitev mehanizma pa zahteva čimprejšnjo izdelavo 
realne plačilne bilance Jugoslavije za leto 1987. V okviru 
mehanizma vezave vseh odlivov na razpoložljivi priliv je 
potrebno čimprej zagotoviti, da bodo organizacije združe- 
nega dela in banke samostojno razporejale vsaj del deviznega 
priliva. Nadalje je potrebno za zagotovitev večje poslovnosti 
in samostojnosti poslovnih bank pri poslovanju s tujino ukiniti 
sistem dodeljevanja »kvot«, organizacijam združenega dela 
pa pri razpolaganju z delom deviznega priliva omogočiti 
povezovanje v okviru reprodukcijskih povezav. Prav tako je 
potrebno izpostaviti spodbudnejše pogoje za večja vlaganja 
tujih oseb in sprožiti konverzije terjatev v skupna vlaganja. 

Pri vodenju tečajne politike je potrebno najprej upoštevati 
vse v zakonu predvidene parametre, nadalje pa z aktivno 
tečajno politiko vzdrževati dohodkovno zainteresiranost za 
izvoz na konvertibilno področje. Z ustrezno tečajno politiko 
do obračunskega dolarja je potrebno urediti tudi poslovanje s 
klirinškim področjem. Zagotoviti je potrebno redno izplačeva- 
nje izvoznih stimulacij ter z njimi stimulirati predvsem devizni 
priliv. Pri tem je potrebno bolj stimulirati tiste organizacije 
združenega dela, ki večji del neto deviznega priliva realizirajo 
z izvozom na konvertibilno področje ter izenačiti stimuliranje 
deviznega priliva od izvoza storitev s prilivom od izvoza blaga. 

Družbeno priznane reprodukcijske potrebe je potrebno 
uskladiti z možnostmi plačevanja tujini oziroma z razpoložlji- 
vim deviznim prilivom, pri tem pa zagotoviti zadostno samo- 
stojnost in odgovornost poslovnih bank, ki v ta namen vodijo 
evidenčne devizne pozicije po organizacijah združenega dela. 

Na področju zadolževanja v tujini je potrebno ohraniti 
osnovno načelo, da se lahko zadolži le subjekt, ki bo vračal 
zapadle obveznosti. Povečati je potrebno odgovornost 
poslovnih bank in dopustiti možnost reciklaže blagovnih in 
drugih kreditov v poslovnih bankah. Na ta način bi zmanjšali 
pritisk na Narodno banko Jugoslavije za pokrivanje tečajnih 
razlik. 

2. Na področju monetarnega, kreditnega in bančnega 
sistema ter notranjega dolga kaže na prvem mestu izpostaviti 
problematiko Narodne banke Jugoslavije. Nejasno instituci- 
onalno rešitev odnosa med Narodno banko Jugoslavije, Zvez- 
nim izvršnim svetom in Skupščino SFRJ je treba razrešiti v 
smeri izvršitve ustavne določbe, da se z ukrepi za izvajanje 
skupne emisijske politike ne sme nikogar postaviti v neenako- 
praven položaj glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja 
dohodka. Zagotoviti je treba samostojnost Narodne banke 
Jugoslavije, še posebej v odnosu do izvršne oblasti, in njeno 
izključno odgovornost Skupščini SFRJ ter preprečiti, da bi 
Narodna banka Jugoslavije prevzemala funkcije poslovnih 
bank. 

V poslovnem bančništvu je treba odpraviti kartelni položaj 
Združenja bank Jugoslavije, vzpostaviti trg denarja in zagoto- 
viti uravnovešen vpliv dolžnikov in upnikov. Vpliv upnikov bo 
imel pozitivne posledice tudi na odločitve delovnih ljudi pri 
odločanju o delitvi dohodka na porabo in varčevanje. To bo 
vplivalo tudi na kakovost investicijskih odločitev, ter zmanjše- 
valo pritiske za subvencioniranje gospodarstva. To bo omo- 
gočilo hitrejšo sanacijo gospodarstva brez prenašanja njiho- 
vih dolgov preko poslovnih bank na Narodno banko Jugosla- 
vije. 

Brez odlaganja je treba ob dani rasti prihodkov proračuna 
federacije znižati rast odhodkov in ustvarjeni presežek upora- 
biti za pokrivanje nastalih tečajnih razlik v Narodni banki 
Jugoslavije, preprečiti poslovnim bankam izkazovanje in deli- 
tev dohodka ob negativnih tečajnih razlikah, spodbuditi var- 
čevanje prebivalstva s finančnimi instrumenti in oblikovati trg 
finančnih instrumentov. 

Prav tako moramo zagotoviti dosledno izvajanje 
zakona o sanaciji pri vseh koristnikih družbenih sred- 
stev in zagotoviti organizacijam združenega dela, ki so 

pripravljene sodelovati v senacijah drugih organizacij 
združenega dela, ustrezne samoupravne pravice pri 
odločanju slednjih glede delitve dohodka in osebnih 
dohodkov, proizvodnih in investicijskih programov, 
kadrovske politike in organizacije poslovanja. 

3. Naložbena politika se sooča z mnogimi novimi 
izzivi. Potrebni so novi prijemi, nove oblike in načini 
zagotavljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja in usmerja- 
nja družbenih in zasebnih sredstev v razvoj. 

Ob dopolnjevanju sistema razširjene reprodukcije se 
bo Izvršni svet zavzemal za rešitve, ki bodo spodbujale 
ekonomsko motivirano cirkulacijo in koncentracijo 
družbenega kapitala ter pridobivanje zasebnih doma- 
čih in tujih sredstev. Izvršni svet se bo angažiral pri 
pridobivanju kreditov mednarodnih finančnih ustanov. 
V tem trenutku se zlasti kaže problem zagotavljanja 
domačih sredstev za programe, ki so že potrjeni pri teh 
institucijah. Rešitve za to bo iskal tudi v smeri zagotav- 
ljanja sredstev za gospodarske posege in proračunskih 
sredstev, ko gre za izvajanje nalog splošnega pomena 
opredeljenih v družbenem planu. Pri teh nalogah se bo 
angažiral za pretok in uporabo sredstev solidarnostnih 
in rezervnih skladov, kakor tudi sredstev, ki se zbirajo v 
interesnih skupnostih na področju materialne proiz- 
vodnje. Del sredstev družbenopolitičnih skupnosti bo 
izključno preusmerjen v elektrogospodarstvo, želez- 
nice in kmetijstvo, vendar le za finančno sanacijo ter 
rezerve. Sicer pa bo Izvršni svet vztrajal na zahtevi, da 
se sredstva za enostavno in dogovorjeni del razširjene 
reprodukcije v energetiki in prometu zagotovijo s poli- 
tiko cen, ki je bila dogovorjena ob sprejemanju družbe- 
nega plana, in učinkovitejšim gospodarjenjem v teh 
sistemih. 

Z izpopolnjevanjem predpisov bomo povezali 
narodno gospodarsko in projektno raven odločanja 
glede nameravanih investicij ter s tem zmanjševali 
narodnogospodarsko tveganje in tveganje na ravni 
organizacij združenega dela. 

4. Pri zagotavljanju znanja kot razvojnega dejavnika 
je v tem trenutku urgentna zahteva po hitrejšem pre- 
strukturiranju v raziskovalni dejavnosti, hitrejšem 
usmerjanju raziskovalnih procesov na ključna razvojna 
vprašanja in njihovem selekcioniranju na temelju kako- 
vosti. Zato je potrebno takoj: pospešiti dograjevanje 
informacijskega sistema, na osnovi katerega bo 
mogoče zasnovati in izvajati ustrezno raziskovalno 
politiko ter povezati še vedno preveč razdrobljene teh- 
nološke raziskave v večje projekte, namenjene razvoju 
proizvodov, proizvodnje ali organizacijsko-upravnih 
modelov. Te projekte moramo uskladiti v enoten pro- 
gram preseganja tehnološkega zaostajanja Slovenije. 
Zaustaviti moramo sedanji zaskrbljujoči trend deprofe- 
sionalizacije raziskovalnega dela in zagotoviti, da 
vsaka raziskovalna organizacija opravlja raziskave na 
področju, za katerega je dejansko usposobljena in kjer 
ima ustrezno tehnično, kadrovsko in informacijsko 
infrastrukturo. Za vsak usmerjeni raziskovalni projekt 
moramo določiti domicilne organizacije. Pospešeno 
moramo razviti in uveljaviti ustrezno metodologijo. 

Inovacijski potencial moramo širiti z mladimi razi- 
skovalci in jih dosledno voditi kot del prestrukturiranja, 
pomlajevanja in povečevanja raziskovalnega potenci- 
ala SR Slovenije na njeni poti v tehnološko dozoreva- 
nje. Med raziskovalnimi organizacijami in Razisko- 
valno skupnostjo moramo skleniti petletne pogodbe, v 
katerih bodo v skladu s planom Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije posamezne raziskovalne organizacije 
prevzemale obveznost za izpeljavo posameznih seg- 
mentov plana in na ta način pridobile pravico do 
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večletnega financiranja pri izvajanju dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. 

Preseči moramo sedanjo nepovezanost raziskoval- 
nega in pedagoškega dela na univerzi. Samo dober 
raziskovalec je lahko kakovosten univerzitetni učitelj in 
to spoznanje je treba uveljaviti v organizacijah razisko- 
valnega dela in na univerzi. 

5. Vire in osnove prispevkov za družbene dejavnosti 
je potrebno uskladiti z zakonom o celotnem prihodku 
in dohodku in z dogovorom SR in SAP o skupnih 
osnovah financiranja skupne in splošne porabe. Kljub 
temu, da Zvezni izvršni svet še ni posredoval v proce- 
duro navedenega dogovora, bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v juniju predložil Skupščini SR Slovenije 
spremembe in dopolnitve zakona o obračunavanju in 
financiranju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti, pri čemer bo 
upošteval dosedanja izhodišča za financiranje navede- 
nih dejavnosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da je potrebno pričeti z zakonodajnim postop- 
kom v navedenem roku zato, da bo samoupravnim 
interesnim skupnostim omogočena pravočasna uskla- 
ditev samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 

Za uresničitev politike skladnejšega regionalnega 
razvoja bo, upoštevaje spremembe, ki jih povzroča 
nova ureditev plačevanja prispevkov glede na sedežni 
oziroma domicilni princip zbiranja in zagotavljanja 
sredstev, potrebno zagotoviti tudi spremembo sistema 
solidarnosti samoupravnih interesnih skupnosti družb- 
nenih dejavnosti. 

6. S sprejemom družbenega dogovora o dohodku v 
SR Sloveniji ter izvedbenih usmeritev so dani pogoji, 
da bodo v organizacijah združenega dela oblikovali 
sredstva za osebne dohodke izven interventnih zakon- 
skih določil v skladu z uspešnostjo svojega poslovanja. 
Nadaljnja razdelava družbenega usmerjanja dohodka 
in letnih usmeritev mora temeljiti na načelu, da na 
narodnogospodarski ravni gibanje osebnih dohodkov 
ne bo presegalo rasti produktivnosti dela in rasti živ- 
ljenjskih stroškov ter da bodo osebni dohodki v druž- 
benih dejavnostih in državnih organih lahko spremljali 
gibanja osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

7. Za uresničevanje nalog, opredeljenih s srednjeroč- 
nim planom razvoja prometa in zvez in elektrogospo- 
darstva, smo s sprejemom interventnega zakona za 
samoupravne interesne skupnosti materialne proiz- 
vodnje zagotovili določena sredstva za njihov razvoj. 
Vendar ugotavljamo bistveno odstopanje od predvide- 
nih prilivov sredstev, kar povzroča velik zaostanek pri 
uresničevanju načrtovanih nalog v tem srednjeročnem 
obdobju in zahteva sporazum in dogovor izvajalcev in 
uporabnikov o prioriteti izvajanja posameznih nalog, 
potrebni koncentraciji sredstev in povečani učinkovito- 
sti pri izvajanju nalog. 

Na osnovi določil resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SFR Jugoslavije za leto 1987, ki 
opredeljuje sprejem skupnega programa graditve avto- 
ceste Bratstva in enotnosti ter odloka Zveznega izvrš- 
nega sveta, s katerim se zagotavljajo dodatna namen- 
ska sredstva za njeno izgradnjo, smo v okviru Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije pričeli z aktiv- 
nostmi za zagotavljanje pogojev za pričetek izgradnje 
celotnega poteka avtoceste Bratstva in enotnosti v SR 
Sloveniji s ciljem dokončanja v letu 1991, ko bo končan 
tudi predor Karavanke. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodeluje tudi pri aktiv- 
nostih ki potekajo na zveznem nivoju za izgradnjo cest po 
Osimskih sporazumih, in sicer s pripravo projektne dokumen- 
tacije in s predlogi za zagotovitev potrebnih finančnih sred- 

stev iz naslova nadomestil za ceste v ceni pogonskih goriv ter 
tujih finančnih in blagovnih kreditov. 

delu Družbenega plana SR Slovenije za obodbje 1986-1990 je sprejeta odločitev, da bomo nadalje- 
vali gradnjo najbolj kritičnih cestnih odsekov na cesti Bratstva 
in enotnosti in cest po Osimskih sporazumih in jo prilagodili 

hI hln ™atena'nim možnostim. Z zagotavljanjem sredstev iz »bencinskega« dinarja je takšna materialna možnost vzpo- 

ni!! le treb.a dopolniti kartografski del družbenega 
LaT i SIC6r ° stevilke 3: "Prometno omrežje, omrežje 
nntL i man) razvit0 območje«, z odseki cest, za katere bo potekala pnprava za novogradnjo in na katerih bo prišlo do 
novogradnje. Skupnost za ceste Slovenije je že sprožila 

st? rpnnhiii, P° K-t0V s,rednieročnih planskih aktov skupno- 
hi 7flnntrt»in ln *ln' z stl nJ'hovlh prostorskih sestavin, da bi zagotovili pravočasno pripravo za izgradnjo 

snrPiPti nifJ3"'6 p'an®kih nal°9 v Prostoru je ključno, da so 2 P'ani vsebinsko usklajeni in dorečeni ter pravno popolni planski dokumenti. Na osnovi tako pripravljenih Dla- 

omnlftl druzbenopoltične skupnosti ustvarjajo pogoje ki omogočajo preko izvedbenih planskih aktov in drugih instru- 
mentov, izvajanje investicijskih projektov. 

«snti cd l?ročnih P|anov samoupravnih interesnih skup- za SR s|oyenijo opravljajo dejavnost posebnega druž- 
en Pomena kaze. da so ti plani vsebinsko neusklajeni z dolgoročnim planom republike. 

Med dosedaj pregledanimi dolgoročnimi plani občin ni niti 

ureianiu nroiJ P0Polnoma skladen z zahtevami zakona o 
nSipc ® 'nZ obveznim' izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije. Po zakonu o urejanju prostora neuskla- 

sestavme dolgoročnih planov občin ne morejo biti izho- dišče za pripravo njihovih srednjeročnih planov. 

n Y izvršnem svetu skupščine SR Slovenije intenzivno iščemo 
pot za razrešitev nastale situacije s ciljem, da zagotovimo 
izvajanje zakonskih določb in omogočimo nosilcem planira- 
nja da čimprej pridejo do usklajenih planskih dokumentov 

n T"-! Programom priprave prostorskih izvedbenih 
1 ? Spre'et lzvšrni svet Skupščine SR Slovenije 

npRke nh^rift
va 'okaci'sklh načrtov za nove prometne in ener- getske objekte, ki so pomembni z vidika urejanja prostora v 

SR Sloveniji, začetek njihove graditve pa je predviden v tem 

č tvp3™ pr'hodnie9a srednjeročnega obdobja. Zaradi odlo- 
nrpHh pospešeni graditvi novih odsekov avtocest je potrebno 
ti Thf T 2P° ' oziroma uskladiti planske akte prizade- 
ne q Pr'Prava lokacijskih načrtov za hidrocentrale 
nfn/m i, ?aVJ- ne P°teka v skladu s planirano časovno 
nnsTa ' v -1 ,2arad' pomanjkljivih strokovnih podlag nosilca investicijske namere. Zato republiški pravni orqani v 
okviru svoj,h pristojnosti izvajajo ukrepe in aktivnosti 
pospešitev priprave lokacijskih načrtov. • 

★ ★ ★ 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da politika, ki 

je predlagana, v poročilu pomeni izvajanje usmeritev dolgo- 
ročnega in srednjeročnega plana SR Slovenije. 

Dopolnitve strategije in druge zahteve, ki izhajajo iz novih 
spoznanj in okolnosti predstavljajo poglobitev planskih usme- 
ritev ter zahtevajo spremembo dinamike izvajanja posamez- 
nih planskih nalog. Nekatere pa terjajo uskladitev in dopolni- 
tev planskih aktov v procesu kontinuiranega planiranja po 
postopku predvidenem za sprejemanje planskih aktov. 

Glede na odločilen vpliv splošnih pogojev gospodarjenja na 
doseganje razvojnih ciljev je potrebno pospešiti dograjevanje 
gospodarskega sistema in ekonomske politike v času do 
priprave resolucije za leto 1988, upoštevaje ugotovitve in 
usmeritve iz poročila. V kolikor ne uspemo uveljaviti teh 
usmeritev, se bodo ohranjale dosedanje nevzdržne razmere 
na vseh podorčjih družbene reprodukcije, kar bo imelo za 
posledico nižjo raven zadovoljevanja temeljnih interesov 

Izvršni svet ugotavlja, da je potrebno striktno zasledovati 
usmeritve resolucije. Poseben problem predstavlajo delitvena 
razmerja, saj je tudi obračunski zakon temeljito spremenil 
odnose med enostavno in razširjeno reprodukcijo. To bo 
vlivalo tudi na izvajanje interventnih zakonov na področju 
skupne in splošne porabe. Prav tako bo uveljavitev dogovora 
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o razpo- 
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rejanju dohodka in čistega doodka pokazala svoje učinke v 
naslendjih mesecih. V kolikor bodo delitvena razmerja še 
nadalje odstopala od resolucijskih usmeritev bo Izvršni svet 
ob jesenski analizi predlagal morebitne dopolnitve resolucije. 

Izvršni svet daje ob poročilu tudi pobudo za dopolnitev 

kartografskega dela Družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

Hkrati Izvršni svet na podlagi pobude Skupščine občine 
Nova Gorica predlaga tudi dopolnitev kartografskega dela 
Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000. 

t 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA ' : 

uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 s prvo 

oceno razvojnih možnosti v letu 1988 (Majska 

analiza) (ESA-272) 

UVOD: Majska analiza je v skladu s 148. in 151. 
členom zakona o sistemu družbenega planiranja 
pripravljena kot analiza izvajanja srednjeročnega 
družbenega plana. Temelji na podatkih in drugih 
virih, dosegljivih do 25. 5. 1987. Tudi tokrat velja 
poudariti, da se na vrsti pomembnih področij kvali- 
teta in metodološka zanesljivost, ponekod pa tudi 
dostopnost pddatkov (npr. področje ekonomskih 
odnosov s tujino, družbenega proizvoda, različnih 
finačnih kategorij itd.) iz različnih vzrokov slabša. 

1. OSNOVNI TRENDI RAZVOJA 1985-1987 V 
LUČI DOGAJANJA V SVETOVNEM IN 
JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU 

1.1. GLOBALNI TRENDI 
Za prehod iz prejšnjega v to srednjeročno plansko obdobje 

je značilen tudi prelom trendov, ki so prevladovali do sredine 
leta 1985. Pod vplivom ekonomske politike se je težišče z 
izvozne orientacije premaknilo na domače povpraševanje in 
uvoz, plačilnobilančni cilji so izgubili prvo razvojno mesto, 
inflacijske težnje so se še okrepile. 
, Obračanje k domačemu trgu in tudi ugodne mednarodne 
razmere so spodbudili gospodarsko aktivnost, ustvarjeni 
družbeni proizvod v Sloveniji je v letu 1986 realno porastel 
toliko kot v prejšnjih petih letih skupaj. Dejavnosti, ki zadovo- 
ljujejo predvsem potrebe domačega trga, so po težavah v 
začetku tega desetletja ponovno doživele visoko konjunkturo 
in povečale svoje deleže v družbenem proizvodu (predvsem 
gradbeništvo in trgovina). Takšna gospodarska rast je sama 
za sebe sicer pozitiven dosežek, gledano s stališča generator- 
jev te rasti pa ne. Za deželo, ki že nekaj let živi na robu 
dolžniške krize, je namreč spodbujanje rasti s pomočjo doma- 
čega povpraševanja lahko le kratkotrajna epizoda, ki ne omo- 
goča stabilnega razvoja na dolgi rok. Namesto da bi izvoz 
blaga, predvsem konvertibilnega (tako kot v prejšnjem sred- 
njeročnem obdobju), okrepil vlogo spodbujevalca rasti, se je 
lani celo zmanjšal. Pokritje konvertibilnega uvoza z izvozom 
je padlo na 90,3% (tako nizko je bilo nazadnje v začetku leta 
1983). Reagiranje ekonomske politike na negativne trende v 
ekonomskih odnosih Jugoslavije s tujino je bilo pozno, izsi- 
ljeno predvsem s problemi devizne nelikvidnosti, ki se v letu 
1987 še posebej zaostrujejo. Gospodarska rastje spodbudila 
tudi živahno investicijsko aktivnost in začetke tehnološkega 
posodabljanja, ki ga je omogočil tudi večji uvoz opreme v 
lanskem letu. 

V delitvenih razmerjih je v začetku tega srednjeročnega 
obdobja prišlo do stopnjevanja tendenc iz leta 1985. Preraz- 
delitev dohodka v korist tekoče porabe (osebnih dohodkov, 
skupne in splošne porabe) je zajedla v akumulacijo gospodar- 
stva, po drugi strani pa je, spodbujena tudi z ekspanzivno 
denarno politiko, poglobila tržna neravnotežja in pospešila 
inflacijska gibanja. Neuspehi dosedanje protiinflacijske poli- 
tike postavljajo inflacijo na prvo mesto med razvojnimi pro- 

blemi in temu ustrezno jo bo potrebno tudi reševati na ravni 
Jugoslavije. 

Na začetku tega srednjeročnega obdobja se je v Sloveniji 
izboljšal ekonomski položaj družbenih dejavnosti (še zlasti 
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti), na socialnem 
področju pa se je izboljšala življenjska raven in socialna 
varnost materialno najbolj ogroženih slojev prebivalstva To je 
omililo tiste socialne napetosti, ki so izhajale iz materialnih 
pogojev, in ki so na teh občutljivih področjih že grozile z 
blokado ali vsaj oteženim delovanjem družbenih dejavnosti 
ter socialnega sistema. V kriznih in inflacijskih razmerah pa 
po drugi strani na splošno v družbi ne popušča tisti vidik 
napetosti, ki izhaja predvsem iz občutka o neučinkovitosti 
dela in upravljanja ter iz počasnega, nespretnega, včasih pa 
tudi nepravilnega reševanja ali reagiranja na družbene pro- 
bleme. K 

1.2. SVET IN Ml 

Premočna zazrtost v domače družbeno ekonomske raz- 
mere bi vsekakor mogla porajati nevarnost, da bi šle mimo 
nas pomembne spremembe v svetu, ki se prej ali slej vsaj 
posredno močno odrazijo tudi na naše razvojne možnosti in 
premise. Za prvo, 1986 leto našega petletnega plana, so bile 
na svetovnem ekonomskem prizorišču značilne velike spre- 
membe, ki so zlasti izhajale iz presenetljivo močnega padca 
tečaja dolarja glede na druge najpomembnejše valute ter iz 
pocenitve nafte. To je v vrsti razvitih zahodnih dežel sprožilo 
dodatne spremembe v tržni pa tudi investicijski usmerjenosti 
predvsem pa so se v deželah, ki so naši najpomembnejši 
zunanjetrgovinski partnerji, »prihranki« pri naftnih stroških 
prelili v akumulativnost in v vlaganja, ki so še okrepila procese 
tehnološkega prestrukturiranja. Obseg svetovne trgovine se v 
celoti ni pretirano povečal (po podatkih AIECE1 okoli 4%) pa 
tudi relativno visoka brezposelnost se še ni bistveno zmanj- 
šala. Pač pa gre za selitev svetovne kupne moči od ZDA na 
Zahodno Evropo (govora je celo o »velikem notranjem trgu 
Evrope«) ter Japonsko, ki jo je predvsem povzročilo naglo 
zniževanje vrednosti ameriškega dolarja od pomladi 1985. 
dalje ter nasploh za relativno še močnejšo udeležbo industrij- 
skih dežel v svetovni trgovini. V deželah OECD se je odvijal 
trend dezinflacije (ki se je bržčas iztekel), tako da je konec 
lanskega leta inflacija predvsem pod posrednim vplivom naft- 
nih in surovinskih cen dosegla rekordno nizko 2,8% letno rast 
(najnižja rast inflacije v teh deželah po letu 1964). Realna rast 
družbenega proizvoda v deželah OECD se je ob impulzih 
nekoliko močnejše rasti domače potrošnje ustalila na okoli 
2,5%. 

Napovedi o gospodarski rasti različnih ekonomskih institu- 
tov iz razvitih držav OECD za letošnje leto so zmerne. Skoraj 
vsi so si enotni v tem, da se za njih izjemno ugodne okoliš- 
čine, ki so karakterizirale preteklo leto, ne bodo ponovile, 
previdnost pa je tudi zaradi možnosti nenadnih sprememb 
ameriške ekonomske politike. Ob pričakovanju relativno sta- 
bilizirane vrednosti'ameriškega dolarja do vodilnih svetovnih 
valut in stabilizacije naftnih cen naj bi realni družbeni proiz- 
vod dežel OECD v letu 1987 porastel za okoli 2,6%, obseg 
svetovne trgovine pa za okoli 3,5%2. Čeprav se za razliko od 
lanskega v letošnjem letu pričakuje rast dolarskih cen (lanski 
padec gre pripisati predvsem 38% padcu cen nafte), bodo 
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največ koristi od tega spet imele razvite države, ki izvažajo 
industrijsko blago, medtem ko se realne cene surovin, od 
katerih so v največji odvisni izvozni rezultati zadolženih dežel 
v razvoju, ne bodo bistveno popravile. Nevzdržen položaj teh 
prezadolženih dežel, katerih skupni dolg se približuje bilijonu 
dolarjev, se bo ob pričakovanju ponovne rasti obrestnih mer 
na svetovnih finančnih trgih razvitih dežel verjetno še poglab- 
ljal. Seveda pa je razplet dogodkov v veliki meri odvisen od 
tega za kakšno politiko (zlasti do tečaja dolarja) se bodo 
odločile ZDA, oziroma kakšno mnenje bo pri njih prevladalo 
glede saniranja velikega proračunskega in trgovinskega pri- 
manjkljaja. 

Ugotovitev, da se relativno ugodne mednarodne okoliščine 
iz preteklega leta ne bodo ponovile, velja tudi za nas. Če je 
bila zunanja likvidnost Jugoslavije eden najbolj perečih pro- 
blemov našega ekonomskega sodelovanja s tujino v lanskem 
letu, potem se le-ta letos, v mnogo manj ugodnih okoliščinah, 
pojavlja še z večjo intenzivnostjo. Glede na to, da je v jugoslo- 
vanski zunanji menjavi delež konvertibilnega gotovinskega 
poslovanja vse manjši, verjetno tudi z drastičnim administra- 
tivnim omejevanjem uvoza ne bi uspeli zagotoviti dovolj raz- 
položljivih likvidnih sredstev za nemoteno poslovanje s tujino. 
Ta sredstva pa nujno potrebujemo, saj se bomo sicer pri 
servisiranju zunanjega dolga znašli v brezizhodnem položaju. 
Dodatna devizna sredstva bo zahtevala tudi pričakovana rast 
obrestnih mer na finančnih trgih razvitih držav, vendar jih v 
letošnjem letu ne bo mogoče pridobiti na račun zniževanja 
cen nafte ali slabitve ameriškega dolarja. Tudi pričakovana 
dokaj šibka rast obsega svetovne trgovine z rastočim neopro- 
tekcionizmom je znak, da bo ob neustrezni kvaliteti in asorti- 
manu proizvodov ter slabi povezanosti in tradicionalni nepo- 
slovnosti jugoslovanskega izvoznega gospodarstva potrebno 
veliko žrtvovati za obstanek v neusmiljeni konkurenci na 
konvertibilnih tržiščih. Še zlasti je zato neizbežno z vsemi 
sredstvi ekonomsko spodbuditi redne oblike izvoza, ki prina- 
šajo likvidna devizna sredstva. Če teh ne bo, ne bomo imeli le 
težav s tujimi upniki, temveč se nam bodo ob pomanjkanju 
sredstev in materialov iz uvoza pričeli trgati tudi proizvodno- 
izvozni tokovi, ki nas utegnejo odnašati v še večjo tehnično in 
tehnološko zaostajanje. 

1.3. RAZMERE V JUGOSLOVANSKEM 
PROSTORU S STALIŠČA URESNIČEVANJA 
PLANA IN VLOGA SLOVENIJE V TEM 

Dogajanja v jugoslovanskem prostoru v letu 1986 ter na 
začetku 1987. leta niso ustrezno v oporo uresničevanju pogla- 
vitnih ciljev, zastavljenih s srednjeročnim planom Jugoslavije 
1986-90. Vrsta indikatorjev govori o tem, da je Jugoslavija po 
slabem letu in pol celo dlje od svojih zastavljenih ciljev, kot na 
samem startu v novo plansko obdobje. Učinkovitost gospo- 
darjenja se v jugoslovanskem merilu ne izboljšuje, temveč še 
naprej upada. 

V letu 1986 se je produktivnost dela sicer povečala (za 1%), 
vendar pol manj kot je bilo načrtovano. Akumulativna in 
reproduktivna sposobnost gospodarstva sta se zmanjšali (na 
3,8% oziroma 7,8%, medtem ko plan do leta 1990 terja 9% 
oziroma 15% stopnjo); najbolj se zmanjšuje v gradbeništvu, 
gostinstvu in turizmu ter izvozno naravnanem in tehnološko 
intenzivnem delu industrijske proizvodnje. Drastično je zao- 
stajanje za načrtovanimi rezultati v zunanjetrgovinski 
menjavi, kjer je bilo v letu 1986 doseženo 2,6%-no zmanjšanje 
skupnega izvoza in 3%-no zmanjšanje skupnega uvoza (plan 
terja približno 11% oziroma 10% povprečno letno rast). Name- 
sto do krepitve izvozne usmeritve in položaja v mednarodni 
delitvi dela prihaja na ta način do nadaljnjega zapiranja jugo- 
slovanskega gospdarstva. Rast industrijske proizvodnje 
(3,9%) je zaradi ekspanzije domačega povpraševanja manj 
zaostajala za načrtovano (plan približno 4,5% letno v pov- 
prečju), pri čemer pa je njena nadaljnja rast zaradi izostanka 
vzpodbud s strani izvoznega povpraševanja dolgoročno ne- 
gotova. 

Razmere v prvih mesecih letošnjega leta so podobne, ozna- 
čuje pa jih predvsem izredna nestabilnost gospodarskih 
tokov. Niso zagotovljeni pogoji za preobrat negativnih tren- 
dov v zunanjetrgovinski menjavi, inflacija se pospešeno pove- 
čuje, nadaljuje se trend siromašenja gospodarstva, proizvod- 

nja je nestabilna, kajti spet se zaostrujejo možnosti oskrbe z 
repromateriali. 

V nastalih razmerah ekonomska politika ni zadovoljivo odi- 
grala svoje vloge. S svojimi nepravočasnimi, nekonsistent- 
nimi in slabo pripravljenimi ukrepi je vnašala več negotovosti, 
še zlasti pa nezaupanja, kot spodbud za preobrate v pozitivno 
smer. Ker se ekonomska politika na ključnih sektorjih gospo- 
darskega življenja oblikuje na zvezni ravni, so bili s tem 
opredeljeni tudi osnovni trendi gospodarskih gibanj v Slove- 
niji. 

Ne glede na najvišjo stopnjo inflacije tako v letu 1986 kot v 
prvih mesecih letošnjega leta je slovensko gospodarstvo z 
višjo učinkovitostjo gospodarjenja (tabela 11) in pomembnim 
deležem v jugoslovanskem skupnem, še posebej pa konverti- 
bilnem izvozu (Slovenija dosega izmed vseh republik in avto- 
nomnih pokrajin največjega - 24,7% v letu 1986 in 25,7% v 
prvih štirih mesecih letošnjega leta) prispevalo k temu, da so 
bili odmiki od začrtanih planskih usmeritev manjši. S tem se je 
pomen učinkov slovenskega gospodarstva v jugoslovanskem 
prostoru še povečal, še zlasti ob upoštevanju izredno zaostre- 
nih gospodarskih razmer v manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo (razen Bosne in Hercegovine) in relativnega upadanja 
uspešnosti poslovanja v drugih razvitih republikah in SAP 
Vojvodini. Sočasno pa se povečujejo ekonomski pritiski, ki za 
slovensko gospodarstvo neposredno zvečine sicer ne zmanj- 
šujejo dodatno razpoložljivih sredstev OZD, pomenijo pa s 
priznavanjem različnih dodatnih olajšav in izjem zlasti za 
gospodarstva manj razvitih (npr. na področju kreditno 
denarne politike, carinske politike itd.), bodisi različne, 
neenakopravne pogoje gospodarjenja, bodisi prerazdelitve, ki 
jih v bilancah končne porabe niti ni mogoče zajeti, čeprav jih 
gospodarstvo posredno močno občuti. To dodatno neugodno 
vpliva na temeljne razvojne možnosti gospodastva Slovenije, 
in tudi na njeno sposobnost v bodoče prispevati k reševanju 
razvojnih problemov jugoslovanskega gospodarstva. Velja 
namreč ponovno opozoriti, da je odpisanost osnovnih sred- 
stev in opreme v celotnem gospodarstvu in industriji Slove- 
nije že vrsto let največja v Jugoslaviji (v letu 1986 je bila 
odpisanost osnovnih sredstev slovenskega gospdarstva 
53,1%, opreme 71,0%, odpisanost osnovnih sredstev v indu- 
striji 56,4%, opreme 72,3%), pri tem pa nadpovprečno visoka 
(tudi do 85,7%) v pretežnem delu industrijske proizvodnje, ki 
bi naj prav v tem srednjeročnem obdobju nosila glavno težo 
prestrukturiranja razvoja (izvozniki, tehnološko intenzivna 
proizvodnja). Ob dejstvu, da se je v ustvarjenih investicijah v 
osnovna sredstva jugoslovanskega gospodarstva slovenski 
delež zmanjševal vrsto let (od leta 1975 do 1985 z 20,4 na 17%, 
pri industriji pa celo od 22,3% na 13,6%) je krepitev oziroma 
ohranjanje vloge slovenskega gospodarstva tudi pri uresniče- 
vanju skupnih jugoslovanskih razvojnih nalog, začrtanih s 
skupnim planom, zaradi prepočasne prenove otežena. 

1.4. URESNIČEVANJE OSNOVNIH CILJEV 
DRUŽBENEGA PLANA SLOVENIJE 1986-1990 

Glede na to, da je tačas mimo šele dobra petina planskega 
obdobja, bi bilo prav gotovo prezgodaj soditi, ali se razvoj v 
Sloveniji odvija mimo kvalitativno opredeljenih devetih plan- 
skih razvojnih ciljev. Glede na njihovo aktualno koncepcijo in 
ob ugotovitvah o tem, kakšni trendi prevladujejo v svetovnem 
in jugoslovanskem okolju, je predvsem treba bolj kot doslej 
doseči, da bodo razvojni ukrepi in tekoča ekonomska politika 
močneje v podporo njihovemu izvajanju. 

Analiza kaže, da Sloveniji ni potrebno menjati razvojne 
koncepcije in temeljnih nalog, opredeljenih tudi z dolgoroč- 
nim in srednjeročnim planom, pač pa v skladu z materialnimi 
in drugimi možnostmi poglobiti in izniansirati njene vitalne, 
najpomembnejše poudarke, prebiti sistemske in motivacijske 
blokade, ki obstajajo ter zagotoviti, da bodo nosilci v procesu 
planiranja in odločanja strokovno opravljali^ svoje delo. Polo- 
žaj na področju planiranja ni zadovoljiv. Še vedno je vrsta 
pomembnih planskih nosilcev, ki se še niso dokopali do 
svojih planov ali pa niso zagotovili njihove zadostne stro- 
kovne ravni. To ovira sprejemanje usklajenih razvojnih odloči- 
tev, zlasti pa je v škodo bolj usklajenemu razvoju v prostoru in 
okolju v Sloveniji. 

Krizne razmere brez dvoma blokirajo razvoj in poglabljanje 
samoupravnih odnosov — kot enega temeljnih planskih ciljev. 
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Visoka inflacija hkrati z okornimi in nespodbudnimi rešitvami 
sistema razširjene reprodukcije ne omogoča krepitve dolgo- 
ročno zasnovanega samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev. Med ključnim, kar je za razvoj samopravnih odnosov 
terjal plan, je tudi avtonomija gospodarskih subjektov - kot 
eden bistvenih pogojev za uveljavljanje večje vloge trga. A 
avtonomija se v sedanjih sistemskih pogojih in pogojih eko- 
nomske politike po vseh indikatorjih sodeč celo zmanjšuje, 
namesto da bi se krepila. Koncepcija, po kateri je dohodek 
temeljni motiv za delo in gospodarjenje, se uveljavlja nekoliko 
močneje, vendar pa spremembe v obračunskem sistemu, kot 
kaže, še niso izpolnile pričakovanj glede realnejšega izkazo- 
vanja dohodka. Tržno vrednotenje proizvodnje pa je še vse 
preveč pod pritiski omejevanja in deformacij, ki jih povzročajo 
razni administrativni posegi. Med pomembna vprašanja nedo- 
grajenosti samoupravnih odnosov velja šteti tudi odnos med 
vodenjem in upravljanjem, pri čemer so poslovodne funkcije, 
kot visoko strokovno delo še vedno zapostavljene. Aktualni 
trendi v spreminjanju organizacijske strukture združenega 
dela pa se v zadnjem obdobju kažejo najbolj v preoblikovanju 
ter naraščujočem ukinjanju TOZD-ov in njihovemu prerašča- 
nju v druge organizacijske oblike. Pojav je značilen za vse 
panoge gospodarstva. V letu 1986 je bilo denimo iz sodnih 
registrov izpisanih in s tem preoblikovanih 162 od okoli 2600 
TOZD-ov. Deloma gre za težnjo po ustreznejši in racionalnejši 
organiziranosti v okviru OZD, nekaj pa je tudi idealiziranja, da 
zmore sprememba organizacijske strukture rešiti vrsto različ- 
nih drugih problemov - od tehnološke neprilagodljivosti, prek 
skupnega nastopa na tržišču in do neučinkovitega samou- 
pravljanja. 

Intenzivnejša usmeritev v izvoz se doslej kot cilj tega sred- 
njeročnega obdobja najslabše izvaja. Prizadevanja za večjo 
odprtost v menjavi in za pridobivanje tehnološkega znanja so 
sicer tudi v organizacijah združenega dela načelno dovolj 
intenzivna, vendar pa se potrjuje, da so dosedanje sistemske 
rešitve na področju deviznega poslovanja v razmerah visoke 
zadolženosti in težav z devizno likvidnostjo' temu cilju - 
intenzivnejši usmeritvi v izvoz - vse prej kot v podporo. Tudi 
dohodkovna atraktivnost izvoza je v primerjavi z domačim 
tržiščem - ob neustrezni tečajni politiki in politiki podpiranje 
izvoza — nazadovala, tako da se za zdaj delež izvoza v družbe- 
nem proizvodu slovenskega gospodarstva še ne povečuje. 

Gospodarska rast se tako opira bolj na domače tržišče. A 
pri tem je po dinamiki doslej nad pričakovano in tudi precej 
hitrejša glede na minulo srednjeročno obdobje. V globalu tudi 
manj sloni na rasti zaposlovanja kot pa na drugih dejavnikih. 

Težnje k pospešenemu tehnološkemu posodabljanju kot 
osnovi razvojne preobrazbe so prisotne. A možnosti za to 
posodabljanje je glede na potrebna naložbena sredstva pre- 
malo in jih je nujno okrepiti Znanost in izobraževalno delo se 
nekoliko intenzivneje vključujeta v poslovne procese, gre za 
začetek drugačnih procesov prenosa znanja. Vendar se to 
sPričo_ dosedanjih prepičlih potencialov, ki so na tem 
področju obstajali ter spričo prešibke ekonomske motivirano- 
sti, še odvija prepočasi. Pri pretoku raziskovalnih kadrov med 
gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi so v praksi še 
vedno ovire. Vlaganja v sodobnejše izobraževanje in usposab- 
ljanje strokovnjakov za tehnološko prestrukturiranje gospo- 
darstva pa so nekoliko večja. 

Življenjski standard Aaj bi se v skladu s planskimi cilji 
izboljševal ustrezno z možnostmi, ki jih daje ustvarjeni doho- 
dek. Za začetek srednjeročnega obdobja je mogoče reči, da je 
rast življenjskega standarda celo prehitevala možnosti,'ki jih 
je dajalo povečevanje dohodka, čeprav je seveda raven pogo- 
jev in kvalitete življenja precej pod željeno, a v primerjavi z 
razmerami v širšem jugoslovanskem prostoru bistveno višja. 

Politika pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja 
se izvaja, čeprav za zdaj rezultati še niso dovolj izraziti. 

Razvoj v prostoru naj bi v tem srednjeročnem obdobju 
usmerili tako, da bi bila raba zemljišč usklajena s potrebami 
razvoja dejavnosti, ki so odvisne od naravnih pogojev. Kljub 
pritiskom različnih interesov v prostoru, je mogoče ocenje- 
vati, da so perspektive za smotrnejšo rabo prostora boljše, kot 
so bile. K temu prispevajo vse bolj razdelani splošni koncepti 
in prizadevanja za to, da bi koncepte čimbolj uskladili in tudi 
uresničili. Za to srednjeročno obdobje je za zdaj žal še vedno 
značilno, da veliko nosilcev planiranja še nima planov in 
projektov, kar konkretno usklajevanje v prostoru zelo otež- 
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koča. Konkretne probleme v prostoru je mogoče reševati le na 
osnovi predhodno izdelanih kvalitetnih strokovnih podlag ter 
predhodnih del in idejnih projektov. 

Pri varovanju in izboljševanju okolja teče vrsta aktivnosti, k'i 
se osredotočajo predvsem na sanacijo najbolj kritičnih virov 
onesnaževanja. To obeta, da se ciljem tu vsaj v usmeritvah 
približujemo, čeprav so razmere v okolju, še posebej v nekate- 
rih regijah, še naprej zelo kritične in terjajo, da dobi ekološki 
kriterij razvoja v Sloveniji mnogo večjo težo, kot jo ie imel v 
minulih letih. 

Nadaljnja krepitev sistema splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite je v najtesnejši povezanosti z uresniče- 
vanjem ostalih planskih ciljev. Dinamika uresničevanja je ob 
omejenih materialnih možnostih nekoliko počasnejša od na- 
črtovane. 

1.5. KAJ SE DOGAJA S PLANSKIMI PROPORCI IN 
KAKO SE REALIZIRAJO PLANIRANA 
MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI 
REPRODUKCIJI 

Ekonomska nestabilnost je na prehodu v tekoče srednje- 
ročno obdobje postala eden od ključnih, najbolj občutljivih 
problemov našega razvoja. 

Inflacija močno otežuje uveljavljanje ključnih pogojev in 
meril za racionalno ekonomsko odločanje in s tem negativno 
vpliva na kvaliteto gospodarjenja in na celotni gospodarski in 
družbeni razvoj. Ob tem povzroča nadaljnje povečevanje 
različnih fiktivnih virov za porabo, otežkoča možnosti za sani- 
ranje velikih izgubašev in za pokrivanje nepokritih tečajnih 
razlik v gospodarstvu, v poslovnih bankah in še zlasti v 
Narodni banki Jugoslavije, prav tako pa - ob zmanjšani 
ekonomski motivaciji za nadaljnje intenzivnejše vključevanje 
našega gospodarstva v izvoz, ki jo daje sedanji devizni sistem 
- povzroča velike probleme oziroma dodatno zmanjšuje tudi 
možnosti za zmanjšanje stopnje zunanje zadolženosti naše 
države in za normalizacijo ekonomskih odnosov s tujino. 

V takih pogojih vendarle lahko ugodno ocenimo doseženo 
realno rast družbenega proizvoda v SR Sloveniji v prvem letu 
tekočega srednjeročnega obdobja. Po še-ne dokončnih oce- 
nah se je le-ta v preteklem letu povečal za 3,2% (v združenem 
delu celo za 3,5%, kar je »na liniji« predvidene povprečne rasti 
v družbenem planu za tekoče petletje; dosežena rast družbe- 
nega proizvoda v letu 1986 je bila precej višja kot leto poprej, 
ko smo v Sloveniji po dokončnih podatkrh dosegli le 1,1% 
realno rast družbenega proizvoda). 

Ob tem pa so se v preteklem letu vsi elementi, ki vstopajo v 
obračun vrednosti proizvodnje, pod vplivom doslej najvišje 
stopnje inflacije oblikovali na izredno visoki nominalni ravni. 
Tako se je vrednost celotnega družbenega bruto proizvoda v 
združenem delu po sedanjih izračunih povečala za okoli 95%. 
V njegovi strukturi pa je po večletnem povečevanju deleža 
proizvodnje, realizirane s prodajo na tujih trgih, prišlo do 
zmanjšanja deleža izvoza v celotnem družbenem bruto proiz- 
vodu za okoli 2,5 strukturnih točk (od 16% v letu 1985 na okoli 
13,5% v preteklem letu, medtem ko naj bi v skladu z predvide- 
nimi proporci v družbenem planu delež izvoza blaga in stori- 
tev v družbenem bruto proizvodu v tem srednjeročnem 
obdobju porastel na okoli 20%). Delež proizvodnje, realizirane 
s prodajo proizvodov in storitev na domačem trgu, pa se je 
povečal od okoli 69% v letu 1985 na okoli 71%. Hkrati pa se 
povečuje delež različnih drugih prihodkov, ki vstopajo v obra- 
čun družbenega bruto proizvoda, med katerimi je tudi vrsta 
takih, ki bi jih bilo potrebno (oziroma jih bo po našem mnenju 
ob reviziji celotnega obračuna vrednosti proizvodnje in druž- 
benega proizvoda potrebno opraviti na zvezni ravni še letos - 
že zaradi sprememb v obračunskem sistemu) izločiti iz obra- 
čuna vrednosti proizvodnje. 

Pri razporejanju družbenega bruto proizvoda je v preteklem 
letu prišlo do nekaterih strukturnih premikov. Medtem ko se 
je delež družbenega bruto proizvoda, ki odpade na materialne 
stroške, v preteklih letih zaradi slabšanja ekonomičnosti 
poslovanja in upadanja splošne učinkovitosti gospodarjenja 
stalno povečeval, se je v letu 1985 prvič po petih letih nekoliko 
znižal, v preteklem letu pa je njihov delež v družbenem bruto 
proizvodu nadalje padel za prek 2 strukturni točki, od 61% v 
letu 1985 na 58,8% v preteklem letu (k čemur je v največji meri 
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prispevalo predvsem zmanjšanje deleža porabljenih surovin, 
materialov in energije, ki se je znižal skoraj za 4 strukturne 
točke). 

Na osnovi teh razmerij ni mogoče z gotovostjo ocenjevati 
koliko so bili doseženi premiki odraz stvarnega izboljšanja 
gospodarnosti poslovanja s surovinami, materiali in energijo, 
koliko pa posledica dejstva, da so cene nekaterih surovin in 
materialov na jugoslovanskem trgu rasle precej počasneje od 
splošne rasti cen, in koliko so k temu »prispevali« tudi defekti 
dosedanjega obračunskega sistema. 

Ob takšnih gibanjih osnovnih agregatov, se je delež družbe- 
nega proizvoda v celotni vrednosti bruto družbenega proiz- 
voda povečal od 39% v letu 1985 na prek 41% v preteklem 
letu; vrednost družbenega proizvoda v združenem delu v SR 
Sloveniji pa se je povečala kar za okoli 105%. Ob doseženem 
3,5% realnem povečanju proizvodnje v združenem delu je 
tako globalni deflator družbenega proizvoda, ki odraža odnos 
med nominalno in realno rastjo družbenega proizvoda v 
preteklem letu dosegel indeks 200. 

Tudi v razporeditvi družbenega proizvoda in pri oblikovanju 
razpoložljivih sredstev za posamezne oblike končne potroš- 
nje v SR Sloveniji je prišlo do nekaterih večjih premikov, ki za 
zdaj niso povsod »na liniji« zastavljenih sprememb v propor- 
cih delitve v družbenem planu. 

Skupni neto odlivi družbenega proizvoda iz SR Slovenije ki 
opredeljujejo višino razpoložljivih sredstev, ki so na razpo- 
lago za vse oblike končne potrošnje, so v preteklem letu 
angažirali okoli 9,1% družbenega proizvoda SR Slovenije (v 
letu prej okoli 9,5%). V tem okviru so se neto odlivi sredstev v 
tujino povečali od okoli 0,5% v letu 1985 na 0,7% v preteklem 
letu, kar pa je precej manj, kot se je računalo za celotno 
srednjeročno obdobje v družbenem planu. Družbeni plan 
predvideva, da bo neto odliv sredstev v tujino v tem petletju v 
povprečju znašal okoli 2,5% družbenega proizvoda SR Slove- 
nije. Dosežena gibanja v preteklem letu pa po sedanjih izraču- 
nih kažejo, da smo v SR Sloveniji v letu 1986 (ob upoštevanju 
učinkov refinanciranja precejšnjega dela glavnice zapadlih 
tujih posojil odplačali tujini za okoli 197 mio $ glavnice in za 
okoli 126 mio $ obresti, hkrati pa smo - zlasti na račun 
dodatnega neto povečanja kratkoročnih kreditov - uspeli 
pridobiti prek 220 mio $ tujih posojil. Na drugi strani pa je bil 
zaradi manjših izvoznih možnosti manjši tudi neto odliv aku- 
mulacije v tujino iz naslova kreditiranja izvoza in skupnih 
vlaganj v tujini. 

Skupni neto odlivi sredstev v federacijo in v druge SR in 
SAP so v preteklem letu angažirali okoli 8,5% družbenega 
proizvoda SR Slovenije (v družbenem planu se je v globalnih 
proporcih računalo na okoli 7,5 do 8% neto odliv v petletnem 
obdobju). Med odlivi sredstev se povečujejo zlasti obveznosti 
do zveznega proračuna (le-te so v letu 1986 predstavljale okoli 
4,3%, v letu 1985 pa 4% družbenega proizvoda SR Slovenije), 
za pokrivanje obeznosti do Sklada federacije za spodbujanje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Kosovo smo lani namenili okoli 1,2% družbenega proizvoda. 
Povečujejo pa se zlasti nekatere druge obveznosti SR Slove- 
nije do federacije in drugih SR in SAP (med njimi zlasti 
obveznosti za pokrivanje tečajnih razlik NBJ, čeprav za sedaj 
sprejete obveznosti za pokrivanje nakopičenih tečajnih razlik 
NBJ še ne omogočajo intenzivne sanacije tega problema 
med odlivi se povečujejo sredstva za regrese,premije in neka- 
tere intervencije idr.), ki so v globalu v preteklem letu anqaži- 
rale okoli 0,5% družbenega proizvoda. 

Pri opredeljevanju osnovnih proporcev delitve družbenega 
proizvoda v SR Sloveniji je bilo ob pripravi družbenega plana 
predvideno, da bo potrebno na osnovi celovito zasnovanega 
programa za ekonomsko-finančno sanacijo združenega dela 
in bank v Jugoslaviji (ki naj bi bil pripravljen na začetku tega 
srednjeročnega obdobja za saniranje problemov velikih izgu- 
bašev, za pokrivanje tečajnih razlik v gospodarstvu, poslovnih 
bankah in zlasti v Narodni banki Jugoslavije) v SR Sloveniji 
nameniti med 1,5 in 2% družbenega proizvoda. Celovitega 
programa finančne konsolidacije v pogojih zaostrenih materi- 
alnih možnosti v Jugoslaviji v letu 1986 nismo sprejeli, kako 
pa se bodo ti problemi reševali v naslednjih letih, v tem času 
ni mogoče predvidevati. 

Po sedanjih izračunih je tako v preteklem letu za vse oblike 
končne potrošnje v SR Sloveniji ostalo na razpolago okoli 
90,5% vrednosti družbenega proizvoda (v letu 1985 je njihov 
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delež znašal 89,8%), medtem ko se je v družbenem planu 
računalo na to, da se bo njihov delež do leta 1990 zaradi 
povečanih odlivov sredstev iz SR Slovenije in zaradi intenziv- 
nejše ekonomsko-finančne sanacije združenega dela znižal 
na okoli 88%. 

V končni delitvi družbenega proizvoda naj bi po izhodiščih 
družbenega plana ob izvajanju zastavljene delitvene politike 
(po kateri naj bi ob doseganju planiranega družbenega proiz- 
voda sredstva za vse oblike tekoče porabe t.j. za osebne 
dohodke, skupno in splošno porabo, v globalu naraščala 
skladno z rastjo družbenega proizvoda), celotna osebna 
potrošnja prebivalstva v tem petletju ohranila doseženo ude- 
ležbo v družbenem proizvodu iz leta 1985 (ob tem je treba 
omeniti, da se je delež osebne potrošnje v družbenem proiz- 
vodu od leta 1980, ko je znašal še 44,7%, do leta 1985 znižal 
na 36,2%). Spričo precej drugačnih razmerij v delitvi dohodka 
v korist vseh oblik tekoče porabe in na škodo akumulacije, pa 
je osebna poraba prebivalstva v preteklem letu povečala svoj 
delež v družbenem proizvodu kar za preko 3 strukturne točke 
(od 36,2% v letu 1985 na okoli 39,7% v letu 1986). K temu je 
prispevala visoka rast osebnih dohodkov (čisti osebni 
dohodki vseh zaposlenih so se v preteklem letu, če jih primer- 
jamo z doseženim družbenim proizvodom, povečali od 28,5% 
na preko 31% družbenega proizvoda), kot tudi rast vseh 
ostalih prejemkov prebivalstva (med katerimi so se zlasti 
povečali prejemki, ki zagotavljajo socialno varnost, med njimi 
zlasti pokojnine in porodnine). Ob takšnem porastu razpolož- 
ljivih sredstev prebivalstva pa politika varčevanja zaradi nesti- 
mulativnih obrestnih mer ni uspela večjega dela teh sredstev 
usmeriti v bančne hranilne vloge. Prebivalstvo je povečano 
kupno moč deloma usmerilo v nakup trajnih potrošnih 
dobrin, deloma pa tezavriralo v devize, da bi tako vsaj deloma 
ohranilo realno vrednost premoženja. 

Celotna sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, ki sicer 
niso element končne porabe družbenega proizvoda (saj se v 
bilanci končne porabe pojavijo v največjem delu kot element 
formiranja sredstev za osebno porabo, delno kot sestavina 
materialnih izdatkov skupne porabe in delno kot sestavina 
investicij), naj bi po izhodiščih družbenega plana v globalu 
povečala udeležbo v ustvarjenem družbenem proizvodu do 
leta 1990 na okoli 18,5%, predvsem zaradi dogovorjenih nalog 
v zvezi z zagotavljanjem boljšega gmotnega položaja upoko- 
jencev, nadomestil za porodniški dopust in otroških dodat- 
kov, v prvem letu srednjeročnega obdobja pa tudi zaradi 
usklajevanja ravni osebnih dohodkov zaposlenih v družbenih 
dejavnostih in programa modernizacije opreme na področju 
raziskovalne dejavnosti in izobraževanja. Ob izvajanju vseh 
teh nalog pa se je v letu 1986 ob siceršnji precej višji rasti 
osebnih dohodkov, delež vseh sredstev, namenjenih za zado- 
voljevanje skupnih potreb, v primerjavi z družbenim proizvo- 
dom povečal kar za 4 odstotne točke (in je v letu 1986 dosegel 
20,7% družbenega proizvoda). V tem okviru se je delež sred- 
stev, namenjenih za družbene dejavnosti, povečal od 10 2% 
družbenega proizvoda (v letu 1985) na 12,4% v preteklem ietu 
(v družbenem planu je predvideno, da naj bi leta 1990 za 
družbene dejavnosti bilo namenjeno skupaj okoli 10% druž- 
benega proizvoda), sredstva, namenjena za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, pa so v preteklem letu predstavljala • 
8,3% družbenega proizvoda in so v primerjavi z letom 1985 
povečala udeležbo za skoraj 2 strukturni točki (medtem ko je 
v družbenem planu predvideno, da naj bi se njihova udeležba 
v družbenem proizvodu postopno povečala od okoli 6,5% v 
letu 1985 na okoli 8,6% v letu 1990). Dosežena razmerja pri 
oblikovanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v pre- 
teklem letu torej kažejo, da smo z intenzivnejšim izvajanjem 
sprejetih nalog na teh področjih nekoliko'prehiteli" z družbe- 
nim planom predvideno dinamiko za njihovo izvajanje. 

V skladu z izhodišči družbenega plana naj bi sredstva za 
splošno porabo v SR Sloveniji (ki se v končni porabi družbe- 
nega proizvoda tudi prelijejo deloma v osebno porabo, delno 
v investicije in v materialne izdatke splošne porabe)'v tem 
srednjeročnem obdobju rasla skladno z rastjo družbenega 
proizvoda, s čimer bi v letu 1990 ohranila enak delež v družbe- 
nem^ proizvodu kot v letu 1985. Ob tem pa je bilo v bilančnih 
izračunih že ob pripravi plana predvideno, da bodo ta sred- 
stva v začetku srednjeročnega obdobja naraščala nekoliko 
hitreje zaradi usklajevanja osebnih dohodkov v upravnih in 
pravosodnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. 
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Kljub povečani udeležbi teh sredstev v družbenem proizvodu 
(v primerjavi z letom 1985 se je delež sredstev, namenjenih za 
splošno porabo v SR Sloveniji, povečal od 3,4% na 4% druž- 
benega proizvoda) pa se ta program ni realiziral (zaradi 
izredno hitre rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu zlasti v 
zadnjem kvartalu leta 1986, razpoložljiva sredstva za splošno 
porabo niso zadoščala za izvedbo tega programa, del sred- 
stev pa je bilo potrebno nameniti za sanacijo najbolj perečih 
problemov materialne opremljenosti državnih organov). 

Podatki o investicijah kažejo, da se je v preteklem letu realni 
obseg proizvodnih investicij v osnovna sredstva v SR Sloveniji 

' povečal za okoli 6,6%, njihov delež v družbenem proizvodu pa 
se je povečal na okoli 15,8%. Celotne investicije v osnovna 
sredstva pa so v preteklem letu spričo nadaljnje stagnacije 
obsega neproizvodnih naložb ohranile enak delež v družbe- 
nem proizvodu kot v letu 1985 (21,7% družbenega proizvoda). 

Ob tem pa bilanca razpoložljivih dolgoročnih sredstev za 
materialne naložbe v preteklem letu kaže, da za takšno realno 
povečanje materialnih naložb v gospodarstvu ob razmerjih v 
delitvi dohodka, kakršna so bila dosežena v slovenskem 
gospodarstvu v preteklem letu, ni bilo na razpolago dovolj 
domačih kvalitetnih dolgoročnih sredstev in da se je velik del 
sredstev za investicije napajal iz kratkoročnih virov. Rezultati 
na področju oblikovanja sredstev za reprodukcijo namreč 
kažejo, da dve osnovni izhodišči družbenega plana na tem 
področju - t. j. hitrejša rast amortizacije od rasti doseženega 
dohodka in realna rast ter povečanje deleža akumulacije v 
ustvarjenem dohodku nista bila dosežena; tako amortizacija 
kot še zlasti ustvarjena akumulacijska sredstva gospodarstva 
so se namreč realno zmanjšala, delež akumulacije v doseže- 
nem dohodku slovenskega gospodarstva pa se je v preteklem 
letu v primerjavi z letom 1985 zmanjšal za prek 2,5 odstotnih 
točk (to je od 16,7% na 14,1%, potem ko se je že v letu 1985 v 
primerjavi z letom 1984 znižal za okoli 4 strukturne točke v t. 
im. »primerljivem« dohodku; o pripravi družbenega plana pa 
je bilo še ocenjeno, da bo že v letu 1985 delež akumulacije v 
dohodku dosegel 19,3%). Družbeni plan pa kot enega od 
izhodiščnih proporcev v delitvi dohodka predvideva prav 
spremembo razmerja med akumulacijo in sredstvi za tekočo 
porabo v prid povečanja deleža akumulacije do leta 1990 na 
okoli 20%! 

Podatki o fizičnem gibanju zalog v gospodarstvu in finančni 
podatki o povečevanju prirasta vrednosti zalog, ki kot element 
končne porabe vstopajo v račun delitve družbenega proiz- 
voda, kažejo, da je prišlo lani, prvič po petih letih, do zmanjša- 
nja deleža prirasta vrednosti zalog v družbenem proizvodu SR 
Slovenije. Prirast vrednosti zalog (ki pa seveda vključuje 
poleg fizičnega prirasta zalog tudi revalorizacijske učinke in 
inflacijsko napihnjenje vrednosti zalog, ki je izviralo iz možno- 
sti, ki jih je dajal dosedanji obračunski sistem) je v preteklem 
petletju iz leta v leto angažiral več družbenega proizvoda, v 
letu 1986 pa je v primerjavi z letom poprej prvič za okoli 3 
strukturne točke zmanjšal udeležbo v družbenem proizvodu 
(od preko 21% na okoli 18,5%). V tem okviru je seveda realni 
prirast zalog angažiral le 2 do 3% družbenega proizvoda, ves 
preostali del pa gre na račun revalorizacijskega in inflacij- 
skega povečanja vrednosti zalog, ki ga je omogočal dosedanji 
obračunski sistem. Na tej podlagi pa je bila - glede na 
veljavno metodologijo za izračun vrednosti družbenega proiz- 
voda, ki sloni na metodologijiobračunskegasistema - dejansko 
tudi izkazana vrednost družbenega proizvoda za toliko večja. 

2. PRESOJA IZVAJANJA RAZVOJNE POLITIKE 
IZ DRUŽBENEGA PLANA - ALI SO DOSEDANJI 
UKREPI RAZVOJNE POLITIKE V PODPORO 
PLANSKIM CILJEM IN NALOGAM 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je opre- 
delil vrsto ukrepov ter usmeritev za sprejemanje ukrepov, ki 
so pravzaprav predpostavka za uresničevanje temeljnih ciljev 
in razvojnih usmeritev ter nalog plana. Gre tako za ukrepe, 
katerih sprejemanje je v pristojnosti federacije (za to vrsto 
ukrepov je bila v planu opredeljena smer za katero se bo 
zavzemala SR Slovenija v okviru federacije), kot tudi za 
ukrepe v pristojnosti republike Slovenije ter samoupravnih 
organizacij in skupnosti, ki so z Dogovorom o temeljih plana 
prevzele ustrezne obveznosti. 

Pri oblikovanju družbenega plana smo v SR Sloveniji pred- 
postavljali, da se bodo na ravni federacije na ekonomskem 
področju sprejemali takšni ukrepi, ki bodo pomenili postopno 
uresničevanje Dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije. Vzpostavljanje pogojev gospodarjenja, kot so oprede- 
ljeni z Dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije v 
smislu večjega uvajanja ekonomskih zakonitosti oziroma 
tržne ekonomije, realnega vrednotenja produkcijskih tvorcev, 
je nasploh temeljna predpostavka uresničevanja planskih 
ciljev in nalog SR Slovenije. Brez tega ciljev v obdobju 
1986-1990 ne bo moč v celoti uresničiti, predvsem pa ne bo 
mogoče uresničiti planskih projekcij rasti družbenega proiz- 
voda, izvoza in drugih pomembnejših narodnogospodarskih 
agregatov. 

V prvem letu in pol izvajanja družbenega plana so po naši 
oceni pomenili sprejeti ukrepi ekonomske politike na ravni 
federacije precejšnje odstopanje od Dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. To ob dejstvu, da se s sistemskimi 
spremembami (zlasti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino) še povečujejo pristojnosti federacije in zmanjšuje 
odgovornost republik in pokrajin ter gospodarstva za lasten 
razvoj in tudi za uresničevanje svojih družbenih planov, vse- 
kakor negativno učinkuje na izvajanje temeljnih planskih 
ciljev in nalog SR Slovenije v obdobju 1986-1990. Najbolj 
očitno je bilo to na področju tečajne politike, prav tako pa tudi 
na področju uvajanja realnih obrestnih mer, realnih cen ener- 
getskih in prometnih inputov itd. 

Ko gre za ukrepanje, ki je v pristojnosti republike pa tudi za 
ukrepe, ki so v pristojnosti samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, velja ugotoviti, da so bolj v skladu s tistim, na kar je plan 
računal, čeprav so seveda po področjih večje razlike in odsto- 
panja - še zlasti v aktivnostih v zvezi z izvajanjem Dogovora o 
temeljih družbenega plana. Na splošno ugotavljamo, da so ' 
ukrepi na področju davčne in kreditne politike, na področju 
politike regionalnega razvoja in sodelovanja z drugimi repu- 
blikami, ki se sprejemajo v okviru republike, pa tudi v tistem 
delu ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki so 
v pristojnosti republike ter samoupravnih organizacij, v glav- 
nem v podporo temeljnim ciljem tega družbenega plana. V 
izrazitem odstopanju pa smo - kot kažejo dosedanji rezultati 
- zlasti na področju delitve dohodka in oblikovanja sredstev 
za reprodukcijo! Podrobnejši pregled sprejemanja ukrepov 
podajamo po posameznih področjih v nadaljevanju. 

Ukrepi za spodbujanje tehnološkega napredka 

Organizacije združenega dela v večji meri izvajajo ukrepe 
za spodbujanje tehnološkega napredka, seveda v okviru mož- 
nosti, ki jih dopuščajo težki in negotovi pogoji gospodarjenja. 
V organizacijah združenega dela so opazni premiki v tem 
smislu, da so v svojih obratih uvedle vrsto ukrepov za izbolj- 
šano vodenje tehnoloških procesov, povečanja kvalitete izdel- 
kov in varčevanja z energijo, nekatere večje organizacije 
(poleg tistih, ki že imajo lastne razvojne oddelke in institute) 

' pa tudi pristopajo k organiziranju lastnih razvojno-raziskoval- 
nih sil aplikativnega značaja. 

Intenzivira se tudi sodelovanje med organizacijami združe- 
nega dela in fakultetami ter znanstveno-raziskovalnimi insti- 
tucijami. Marsikatere organizacije združenega dela pa zaradi 
pomanjkanja visoko strokovnih in razvojno-raziskovalnih 
kadrov tudi sovlagajo v povečevanje izobraževalnih kapacitet 
na univerzi. Opazni so tudi določeni premiki v smeri izpopol- 
njevanja samoupravnih aktov organizacij združenega dela v 
smislu spodbujanja razvojnega dela in inovacijske dejavnosti 
z osebnimi dohodki ter v smislu spodbujanja strokovnega 
izobraževanja (podiplomski študij in specializacije). 

Pri presoji investicijskih namer je dan velik poudarek krite- 
riju tehnološkega razvoja. V nekaterih primerih se investicij- 
ska dokumentacija ocenjuje tudi z vidika alternativne tehnolo- 
gije, prednost imajo naložbe, ki zagotavljajo nadaljnje razvija- 
nje tehnologije z znanjem investitorja in pa z domačimi raz- 
vojnimi in raziskovalnimi kapacitetami (univerza, znanstveni 
instituti). Tudi kreditna politika Ljubljanske banke - združene 
banke je v podporo vlaganju v razvojno in raziskovalno dejav- 
nost. 

Davčna politika je v podporo spodbujanju tehnološkega 
razvoja, vendar bi morale biti izdatnejše davčne olajšave za 
spodbujanje vlaganj v razvoj in raziskave ter za uvajanje nove 
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proizvodnje (zlasti za poskusne in ničelne serije). Podobno je 
na področju carinske politike, kjer si Slovenija sicer prizadeva 
za carinske olajšave pri uvozu opreme za raziskave in razvoj 
in za tehnološke procese ter izobraževanje, toda pri tem ne 
uspeva popolnoma - carinske olajšave bi morale biti še 
izdatnejše. 
V zborničnem sistemu se izv^ajo z družbenim planom spre- 
jete obveznosti na tem področju v smislu organiziranja izo- 
braževanja za vodilne strokovne kadre, zlasti na področju 
dela s tujimi poslovnimi partnerji. Gospodarska zbornica pa 
tudi izvaja aktivnosti na področju standardizacije in kvalitete 
proizvodov. 

Politika ekonomskih odnosov s tujino 
Nova sistemska ureditev je prenesla večino republiških pri- 

stojnosti na federacijo, zato se je pristojnost in s tem tudi 
odgovornost republik in avtonomnih pokrajin za lasten in 
skupen razvoj zožila. Tudi skrb za zunanjo likvidnost in za 
redno plačevanje se tendenčno vse bolj prenaša na zvezne 
organe in Narodno banko Jugoslavije, »borba« organizacij 
Združenega dela pa je usmerjena v pridobivanje čim večjih 
pravic za uvoz ne glede na možnost plačevanja. Odgovornost 
in samostojnost poslovnih bank ter temeljnih subjektov 
gospodarjenja posamično in v reprodukcijski povezavi za 
proizvodnjo in večji izvoz pa je vse manj izražena. 

SR Slovenija si v tem planskem obdobju, kot tudi že v 
predhodnih v okviru federacije, zavzema za aktivnejšo poli- 
tiko tečaja dinarja (sprotno prilagajanje tečaja cenovnim 
disparitetam, spremembo metodologije tečaja dinarja do kon- 
vertibilnih valut in do obračunskega dolarja) ter za ustrez- 
nejšo politiko izvoznih stimulacij (v smeri ekonomskega moti- 
viranja izvoza^ proizvodov v višje stopnje predelave ter za 
sprotno izplačevanje stimulacij), vendar pri tem ni najbolj 
uspešna. Temeljni ukrep na področju politike ekonomskih 
odnosov s tujino, to je zagotavljanje dohodkovne motivirano- 
sti izvoznega gospodarstva in izboljševanje njegove konku- 
renčne sposobnosti, v tem srednjeročnem obdobju tako ni 
uresničen. Politika realnega tečaja dinarja se namreč v prete- 
klem letu ni izvajala; izvozne spodbude se poravnavajo z 
velikimi zamudami; stopnje spodbud so glede proizvodov 
visoke stopnje predelave še vedno nespremenjene. 

V okviru SR Slovenije se izvajajo ukrepi spodbujanja izvoza. 
Gre za razbremenjevanje izvoznega gospodarstva davčnih in 
drugih dajatev, kar je urejeno z republiškim zakonom o dolo- 
čitvi stopenj pri odmeri davka. Ugotavljamo pa tudi, da v 
posameznih organizacijah združenega dela obstajajo primeri 
razvijanja notranjega sistema za vzpodbujanje izvoza. Vendar 
pa vse to po naši oceni ne more v celoti nadomestiti pomanjk- 
ljive podpore izvoznikom v okviru federacije. 

Banke glede kreditiranja izvozno usmerjenih programov 
izpolnjujejo plansko usmeritev. Podatki LB za SR Slovenijo 
kažejo, da je bilo v letu 1986 42,4% vseh dolgoročnih kreditov 
za obratna in osnovna sredstva namenjenih za izvoz in tuji 
turizem ter 19,7% za deficitarne surovine. Prav tako se daje 
vsa podpora kreditiranju priprave proizvodnje za izvoz in 
kreditiranju izvoza - delež izvoza na kredit se v primerjavi z 
izvozom za gotovino močno povečuje. Kreditiranje izvoza 
opreme in investicijskih del v tujini in drugih trajnih potrošnih 
dobrin se je v letu 1986 v primerjavi s preteklim letom nekoliko 
zmanjšalo. Vrsta bank v okviru LB še vedno združuje več 
sredstev ^a kreditiranje izvoza opreme v okviru JUBMESA kot 
pa jih prejme za ta namen. 

V okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije je bilo oblikova- 
nih sedem skupnih proizvodnih izvoznih programov, vendar 
je Komisija pri Zveznem izvršnem svetu sprejela le dva od teh 
(v bistvu pa gre le za podporo programu JUGA). Ni pa bila 
izvedena z Dogovorom o temeljih plana določena naloga, da 
se v okviru Gospodarske zbornice Slovenije s samoupravnim 
sporazumom dogovorijo naloge OZD za povečanje izvoza 
blaga in storitev. 

V zvezi z ustanavljanjem carinskih con ugotavljamo da ie 
bilo v tem srednjeročnem obdobju (letos) izdano zaenkrat (za 
Slovenijo) le soglasje za Luko Koper. Zato se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zavzema in predlaga Zveznemu izvrš- 
™SVetu' da izda soglasje za ustanovitev carinskih con (Maribor, Sežana, Ljubljana, Nova Gorica) v najkrajšem času 
sicer bodo pričakovani efekti poslovanja iz tega naslova 
predvsem z obmejnim gospodarstvom, izostali. 

Politika in smernice za ukrepe in aktivnosti na 
področju oblikovanja in delitve dohodka 

Za uresničevanje osnovnih izhodišč in usmeritev opredelje- 
nih v planu na tem področju so bili v prvem letu izvajanja 
družbenega plana začrtani ukrepi formalno sprejeti. Na ravni 
SFRJ kot tudi v SR Sloveniji sta bila v letu 1986 in 1987 
sprejeta Družbena dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka; prav tako je bila tudi v letu 1986 izvedena konkreti- 
zacija Dogovora v ustreznih samoupravnih sporazumih dejav- 
nosti in v samoupravnih splošnih aktih organizacij združe- 
nega dela. 

Kljub temu so bila gibanja na področju delitve dohodka v 
izrazitem odstopanju od planskih usmeritev. V prvem letu 
izvajanja plana so v globalu potekala dokaj neodvisno od 
materialnih pogojev in možnosti. Vzpostavljena so bila takšna 
razmerja v razporejanju dohodka, ki ne zagotavljajo uresniče- 
vanja enega od ključnih planskih ciljev, to je obnavljanja in 
krepitve materiale osnove združenega dela. 

Odstopanja so posledica nespoštovanja sprejetih dogovo- 
rov in sporazumov, tudi zaradi odzivanja gospodarstva na 
najavljene restriktivne ukrepe na področju delitve osebnih 
dohodkov v letu 1986. Ob tem pa je šlo tudi za nekoliko 
prehitro uresničevanje planskih nalog na področju skupne 
porabe zlasti glede na ustvarjeni dohodek. 

Ukrepi v zvezi z oblikovanjem in pretokom 
sredstev za reprodukcijo 

Delitvena nesorazmerja v startu izvajanja plana so že v 
prvem letu tega srednjeročnega obdobja povzročila realen 
padec akumulacije v organizacijah združenega dela. Namesto 
težnje, da bi do leta 1990 povečevali delež sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela v dohodku, smo v prvem letu 
izvajanja plana dosegli padec deleža akumulacije v dohodku 
za 2,5-odstotne točke. 

Tudi amortizacija raste počasneje od rasti dohodka, name- 
sto hitreje kot je bilo začrtano s planom. Ocenjujemo, da nov 
obračunski zakon nudi na tem področju izhodišče za realiza- 
cijo planskih okvirov. 

Zadolževanje organizacij združenega dela v tujini v letu 
1986 je bilo skromnejše od planiranega, kar pomeni določen 
izpad planiranih razpoložljivih sredstev za investicije. Tudi na 
področju skupnih vlaganj kot dodatnega vira sredstev za 
razširjeno reprodukcijo ni bil dosežen bistveni premik. Jugo- 
slovanska zakonodaja na tem področju po naši oceni še 
vedno ni zadosti stimulativna; prav tako pa tudi v SR Sloveniji 
niso uresničene vse naloge in ukrepi, ki jih na tem področju 
predvideva plan oziroma so bile za spodbujanje in hitrejše 
pridobivanje tujih sredstev na osnovi skupnih vlaganj dogo- 
vorjene v okviru Dogovora o temeljih družbenega plana. 

Ukrepi predvideni s planom na področju spodbujanja var- 
čevanja prebivalstva ter pa zagotavljanja večje mobilnosti 
investicijskih sredstev se ne izvajajo v celoti ali pa ne z 
zadostno intenzivnostjo. Obrestna mera še vedno ni realno 
pozitivna, za sredstva na vpogled pa globoko negativna. Tako 
nismo uspeli zmanjšati oziroma odpraviti inflacijskega raz- 
vrednotenja vloženih sredstev in s tem spodbuditi občane za 
večje varčevanje. Tudi namensko varčevanje za stanovanjsko 
gradnjo ni dovolj stimulativno; uvajanje novega sistema na 
tem področju pa celo vnaša določeno zmedo. 

Prav tako ni zadovoljivih premikov v zvezi s pospeševanjem 
uporabe obveznic kot instrumenta za kocentracijo sredstev za 
posamezne projekte, ki so v interesu ene ali več oraanizacii 
združenega dela. 

Investicijska politika 

Družbeni plan SR Slovenije je imel za obdobje 1986-1990 z 
dopolnjenimi in nekoliko spremenjenimi kriteriji za prestruk- 
turiranje gospodarstva namen selekcionirati investicijske pro- 
grame tako, da bi ob zahtevanem minimumu učinkovitosti 
dela in sredstev imeli vsestransko družbeno preferenco pro- 
jekti, ki so izvozno usmerjeni, razvojno tehnološko intenzivni, 
racionalni pri rabi energije, surovin in zaposlovanju ter da 
izpolnjujejo prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve. 
Kriteriji so bili tudi usklajeni z razvojnimi usmeritvami in 
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najavljenimi, še neoperacionaliziranimi postopki pri ocenje- 
vanju družbene in ekonomski upravičenosti investicijskih 
namer iz zveznega Dogovora o dajanju mnenja na omenjeno 
upravičenost (december 1985). 

Celovito izvajanje kriterijev predpostavlja njihovo uporabo 
ne samo v okviru industrije, za katero so bili (brez energetike) 
kvantificirani v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986—1990, temveč tudi na specifičnih 
področjih (od energetike in prometne infrastrukture do trgo- 
vine, obrti in družbenih dejavnosti). Druga raven uporabe pa 
je nivo organizacij združenega dela, ki bi morale glede na 16. 
člen Zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu razde- 
lati natančnejša merila in predvideti postopek za ugotavljanje 
odgovornosti v svojih aktih. 

V poldrugem letu izvajanja družbenega plana doslej na 
specifičnih področjih kriteriji za prestrukturiranja gospodar- 
stva niso bili prilagojeni, prav tako pa so zelo redke tiste 
organizacije, ki so to razdelale v svojih aktih. Delen vzrok je 
tudi v še vedno neuveljavljeni »Skupni metodologiji za oce- 
njevanje družbene in ekonomske upravičenosti investicij ter 
učinkovitosti investiranja v SFRJ«, ki naj bi bila skupaj s 7 
operativnimi priročniki in vodiči sprejeta v prvem polletju 
letošnjega leta, to je praktično pol leta kasneje od zahteve v 
Zvezni resoluciji za leto 1987. Drugi del vzroka pa lahko 
pripišemo dosedanjemu načinu dela pri komisijskih presojah 
investicij v SR Sloveniji, kjer so kriteriji.za prestrukturiranje 
investicij samo ena od strokovnih podlag, ki jih med mnogimi 
predloži predlagatelj investicijske odločitve in se v praksi 
večkrat nadomešča z drugimi dinamičnimi kriteriji (stopnja 
donosnosti, neto sedanja vrednost, analiza občutljivosti). 

Poenotenje dosedanje prakse je predvideno v predlogu za 
izdajo republiškega zakona o dajanju mnenja o družbeni in 
ekonomski upravičenosti investicij, ki je bil pripravljen v lan- 
skem letu in naj bi bil letos sprejet kot specifičen zakon ali pa 
kot Sprememba in dopolnitev Zakona o graditvi obiektov (Ur 
list SRS, 34/1984). j v • 

Poseben problem pri presoji investicij in selekcioniranju je 
izredno nizka stopnja pripravljenosti investicijske dokumen- 
tacije. Po anketi Gospodarske zbornice Slovenije o investicij- 
skih namerah v letih 1986—1990 je imelo lani v času anket- 
nega poročanja le 15 % večjih industrijskih (brez energetike) 
naložb (nad 500 mio din) kompletno naložbeno dokumenta- 
cijo oz. že začet postopek v presoji, večina pa je bila v. fazi 
ideje. Velikokrat tudi iz teh vzrokov ni moč izkoristiti ugodnih 
inozemskih kreditov, ki so na voljo zlasti za izvozne in ener- 
getsko varčne projekte. 

Banke LB v SR Sloveniji so v letu 1986 odobravale investi- 
cijske kredite predvsem za namene, ki so bili opredeljeni kot 
prednostni v planih bank in z republiškimi dokumenti. Največ 
kreditov med prednostnimi je bilo odobreno za izvoz in ino- 
zemski turizem (44%), za 
proizvodnjo ključnih deficitarnih surovin (20%) in za namen- 
sko proizvodnjo (14%). 

Za skupno dogovorjene republiške prioritete so banke vza- 
jemno združevale del razpoložljivega kreditnega potenciala. 
Dolgoročni investicijski krediti za infrastrukturo republiškega 
pomena so banke LB-ZB odobrile 1932 mio din in izplačale 
1832 mio din, kar je za 90% več kot leto poprej. Vse banke 
skupaj pa so odbrile okoli 20% od v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana ocenjenih potrebnih sredstev za obdobje 
1986-1990. Izvaja se tudi planski proporc o največ 30% banč- 
nih virov v finančni konstrukciji projektov. 

Kreditno-monetarna politika 
Na področju monetarne politike se je SR Slovenija zavze- 

mala za prenos selektivnih kreditov iz Narodne banke Jugo- 
slavije na poslovne banke, vendar se to doslej še ni uresničilo 
kot tudi ne, da se primarna emisija ne bo koristila za defici- 
tarno financiranje proračuna federacije. Uresničuje pa se 
naloga uporabe primarne emisije za kreditiranje izvoza in 
kmetijske proizvodnje. 

Z ukrepi se zaostruje finančna disciplina gospodarstva in 
bank (zaostrili so se zlasti kriteriji, ki določajo likvidnost 
bank). Zmanjšanje financiranja razširjene reprodukcije s 
strani bančnih kreditov in povečano neposredno združevanje 
zainteresiranih organizacij ni zaživelo, saj so bili doslej krediti 
relativno poceni, neposredno združevanje pa preveč tvegano. 

Politika realnih obrestnih mer se lani ni izvajala, saj so bile 
obrestne mere zaradi spremenjene metodologije (upoštevala 
se je planirana inflacija) globoko negativne. Letos je delno 
spremenjena metodologija določanja realnih obrestnih mer. 
Tako se eskontna stopnja Narodne banke Jugoslavije uskla- 
juje z doseženo stopnjo inflacije (izračunane na osnovi dejan- 
skega gibanja cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov v 
minulih šestih mesecih) ob začetku vsakega trimesečja. Na 
osnovi teh opredelitev so se obrestne mere ob začetku dru- 
gega trimesečja letos bistveno povečale. 

Banke so doslej zagotavljale ugodnejše kreditne pogoje za 
nekatera področja kmetijstva, tujskega turizma, pri vlaganjih 
na manj razvita območja in pri tiskanju učbenikov. Prav tako 
so združevale sredstva za proizvodnjo in zaloge osnovnih 
kmetijskih pridelkov preko bančnih konzorcijev (kreditirale so 
predvsem osuševanje in namakanje zemljišč ter za odpravlja- 
nje posledic zimske in spomladanske pozebe). 

Banke so lani sicer podpirale naložbe v lastna in mešana 
podjetja v tujini ter zagotavljale sredstva za kreditiranje izvoza 
opreme in za izvajanje investicijskih del v tujini. Ljubljanska 
banka - združena banka ocenjuje, da so se te naložbe lani 
realno celo nekoliko znižale ter da še vedno nekatere banke 
več sredstev združujejo pri JUBMES-u kot prejmejo sredstev. 

Razpoložljiva denarna sredstva družbenopolitičnih skupno- 
sti, ki so deponirana pri Narodni banki Slovenije, so bila 
usmerjena v kreditiranje izvoza, kmetijstva, republiških bla- 
govnih rezerv in premoščanje likvidnostnih težav v premogov- 
nikih. 

Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije 
v višini 7.733 mio din, je bil v letu 1986 usmerjen v namene, ki 
so bili določeni v resoluciji in planu (republiške blagovne 
rezerve, pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelova- 
nja v obmejnem območju in pospeševanje sodelovanja z 
deželami v razvoju). Za plansko opredeljene namene so bili 
začasno usmerjeni tudi presežki po prvem periodičnem obra- 
čunu za leto 1987 v višini 733 mio din. 

Družbeni dogovor o razporeditvi sredstev Poštne hranilnice 
ni bil sklenjen, ker je bil konec leta 1985 sprejet nov zakon o 
temeljih bančnega in kreditnega sistema, ki določa, da Poštna 
hranilnica uporablja zbrana sredstva, po odbitku predpisanih 
likvidnostnih rezerv, na podlagi srednjeročnega plana, ki ga 
sprejme odbor Poštne hranilnice. 

Davčna politika 

Ukrepi davčne politike, ki naj bi v skladu s planom izhajali 
predvsem iz ciljev prestrukturiranja gospodarstva in drugih 
ciljev razvoja SR Slovenije, so se realizirali s sprejemom 
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka TOZD in delovnih skupnosti, ki določa davčno poli- 
tiko za srednjeročno obdobje. V letu 1986 pa je bil tudi 
sistemski zakon o davkih iz dohodka TOZD in delovne skup- 
nosti usklajen z medrepubliškim dogovorom o davčnem 
sistemu in davčni politiki. 

Po obsegu in učinku so najpomembnejše olajšave za 
devizni priliv, dosežen na konvertibilnem področju (61,5% 
vseh davčnih olajšav). Uvedene pa so tudi olajšave, ki naj bi 
spodbujale tehnološki razvoj in prestrukturiranje gospodar- 
stva (olajšave, ki se nanašajo na sredstva, ki so bila uporab- 
ljena za znanstveno raziskovalno delo, na vlaganja v opremo, 
ki se uporablja za raziskovalno delo, na vlaganja v pridobitev 
materialnih pravic domačega izvoza in na vlaganja v polindu- 
strijske naprave za poizkusno proizvodnjo in v prototipne 
serije). Z davčnimi ukrepi se podpira tudi politika regional- 
nega razvoja. Z ostalimi davčnimi olajšavami, ki v strukturi 
vseh davčnih olajšav predstavljajo 24,7%, pa se spodbujajo 
predvsem vlaganja v.kmetijstvo, v razvoj drobnega gospodar- 
stva, v stanovanjsko izgradnjo in nekatere druge namene 
(pridobivanje energije, predelavo odpadkov za pridobivanje 
surovin, uvajanje večizmenskega dela, vlaganja v manj razvi- 
tih SR in SAP Kosovo, itd.). 

Trg, cene in blagovne rezerve 

Cene v prometni in gospodarski infrastrukturi so še nadalje 
pod neposredno kontrolo cen, kar predstavlja odmik od plan- 
skih opredelitev in od opredelitev v Zakonu o sistemu druž- 
bene kontrole cen, kjer je opredeljeno, da so cene teh dejav- 
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nosti oblikovane na podlagi skupnih elementov. Z neposred- 
nim določanjem cen je bil na teh področjih prekinjen proces 
odpravljanja disparitet in približevanja ravni cen višini stro- 
škov enostavne reprodukcije. 

Pri uresničevanju politike ekonomskih stanarin je bil v letu 
1987 dosežen določen premik. Ocena o nujnosti prehoda na 
ekonomske stanarine je v zadnjem času prisotna tudi na 
zvezni ravni, zato je pričakovati, da bo tudi v nadaljevanju 
moč dosledneje izvajati politiko ekonomskih stanarin. 

Tudi za oblikovanje cen osnovnih komunalnih storitev je v 
SR Sloveniji sprejet družbeni dogovor, s katerim so se udele- 
ženci dogovorili za enotna izhodišča, ki jih bodo upoštevali 
pri oblikovanju cen. Cene osnovnih komunalnih storitev naj bi 
bile v letu 1987 spremenjene do višine, ki bo zagotavljala 
pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije. Takšna politika 
je bila vodena tudi v letu 1986, kar se je odrazilo na izboljšanju 
ekonomskega položaja te dejavnosti. 

Usmeritve družbenega plana SR Slovenije na področju 
osnovne preskrbe prebivalstva in blagovnih rezerv se uresni- 
čujejo. V občinah in na ravni republike so sprejeti srednje- 
ročni programi oblikovanja stalnih blagovnih rezerv, na 
osnovi katerih bo teklo vsakoletno oblikovanje blagovnih 
rezerv in gradnja najnujnejših skladišč. 

Z oblikovanimi republiškimi tržnimi rezervami pomembnej- 
ših osnovnih živil so pravočasno izvedene intervencije in 
preprečene motnje na tržišču. Organizacije združenega dela 
- nosilke preskrbe sodelujejo z Zavodom SR Slovenije za 
rezerve pri oblikovanju republiških tržnih rezerv blaga 
osnovne preskrbe; zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa 
same še niso začele oblikovati lastnih blagovnih rezerv kot je 
to tudi določeno v družbenem planu. 

Ukrepi glede življenjskega standarda 

Ukrepi na področju življenjskega standarda so se v globalu 
izvajali skladno z družbenim planom, v dinamiki pa ponekod 
celo nekoliko hitreje. Realni povprečni osebni, dohodek na 
zaposlenega je v letu 1986 v Sloveniji porastel in dosegel v 
kupni moči osebni dohodek iz leta 1980, vendar ocenjujemo, 
da kljub večjemu manevrskemu prostoru, ki ga je omogočal 
porast osebnih dohodkov ni bila v zadostni meri dosežena 
diferenciacija osebnih dohodkov v prid motiviranja kvalitet- 
nejšega dela. V organizacijah združenega dela v družbenih 
dejavnostih je bila v decembru leta 1986 dosežena globalna 
pa tudi panožna uskladitev ravni osebnih dohodkov glede na 
raven osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu v razmerju 
doseženem v letu 1979. Nekatere panoge so celo uspele 
uskladiti osebne dohodke tudi v povprečju celega leta. 

Prav tako so bili sprejeti ukrepi za uresničevanje usmeritev 
na področju socialne varnosti (dogovorjena raven socialne 
varnosti se je medletnimi valorizacijami v globalu sicer ohra- 
njala, vendar je sama raven za nekatere kategorije upravičen- 
cev še vedno prenizka), glede večje družbene skrbi za nego in 
vzgojo otrok (podaljšan je bil porodniški dopust, valorizacija 
porodnin pa bo z letošnjim letom celo izvedena v širšem 
obsegu kot je bilo predvideno), glede posvečanja skrbi mla- 
dim družinam predvsem pri reševanju stanovanjskih vprašanj 
(pripravlja se nova sistemska zakonodaja na tem področju, ki 
bo prinesla tudi določene spremembe pri reševanju stano- 
vanjskih vprašanj mladih družin), kot tudi glede oblikovanja 
programa aktivne populacijske politike (opazni so premiki v 
razmišljanju o potrebnosti celovite aktivne populacijske poli- 
tike, vendar še ni določen nosilec tega programa). 

Skladno s planom se izvaja tudi tekoče usklajevanje štipen- 
dij iz združenih sredstev ter sredstev za organizacije za uspo- 
sabljanje invalidov. Še vedno pa ostaja problem družbene 
prehrane v srednjem usmerjenem izobraževanju, kjer malico 
in kosilo (po podatkih iz leta 1986) prejema le okoli 6% 
srednješolcev. 

Ukrepi na področju zaposlovanja 

Na tem področju se aktivnosti v glavnem odvijajo v skladu s 
planskimi opredelitvami. Politika zaposlovanja se letno izvaja 
skozi načrte uresničevanja politike zaposlovanja v SR Slove- 
niji. V toku je preverjanje in dopolnjevanje družbenega dogo- 
vora in samoupravnih sporazumov glede minimalnih standar- 
dov za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delav- 

cev. V okviru Zveze skupnosti zaposlovanja se pripravlja pro- 
gram razreševanja tehnoloških in ekonomskih presežkov 
delavcev. Z dopolnitvami ustrezne zakonodaje bo tem delav- 
cem zagotovljena primerna socialna varnost in pravice iz 
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prav tako 
so v pripravi strokovne podlage za izobraževanje in delo z 
nadarjeno mladino ter za razvoj in dopolnitev izobraževanja 
odraslih. Nič pa ni storjenega v zvezi z uvedbo obveznega 
občasnega dopolnjevanja znanj poslovodnih kadrov s 
področja tehnik upravljanja. 

Ukrepi politike regionalnega razvoja 

Na področju pospeševanja razvoja manj razvitih v okviru SR 
Slovenije so bili v tem obdobju s planom predvideni ukrepi 
sprejeti (davčne olajšave in znižanju obveznosti do Sklada 
federacije za pospeševanje gospodarskega razvoja manj raz- 
vitih republik in avtonomnih pokrajin, olajšave tistim investi- 
torjem, ki vlagajo na manj razvita območja v SR Sloveniji, 
svoje obveznosti izpolnjujejo banke, z ugodnejšimi kreditnimi 
pogoji spodbujajo vlaganja na ta območja, prav tako se ures- 
ničuje sistem solidarnosti na področju vzgoje in izobraževa- 
nja ter zdravstva ter socialnega varstva). Manj zadovoljiv pa je 
položaj na področju ukrepanja nekaterih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za materialno infrastrukturo (energetika, 
ceste, PTT), ki s planom sprejete cilje formalno uresničujejo 
ne odpravljajo pa zamud v obsegu del, ki so nastala ob koncu 
preteklega srednjeročnega obdobja. Prav tako ni zadostne 
aktivnosti občin na področju manj razvitih v smislu spodbuja- 
nja interesov za vlaganja na ta območja z ukrepi davčne, 
lokacijske in urbanistične politike, kar se kaže tudi v skrom- 
nem obsegu kvalitetnih razvojnih projektov pripravljenih v 
preteklem letu. 

V okviru politike regionalnega razvoja ostaja še vedno 
odprto tudi vprašanje koordiniranega pristopa pri reševanju 
vprašanj hribovitih območij, zaostanki pa so prisotni tudi v 
aktivnostih nosilcev razvoja na območjih koncentracije prebi- 
valstva, ki naj bi z usklajeno akcijo določili pogoje za investi- 
torje s teh območij. 

Ukrepi v zvezi s povezovanjem organizacij 
združenega dela SR Slovenije z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin 

Na področju povezovanja organizacij združenega dela iz SR 
Slovenije z organizacijami združenega dela iz drugih republik 
in avtonomnih pokrajin so bili v osnovi uveljavljeni vsi ukrepi 
predvideni z družbenim planom. Pri določanju obveznosti do 
Sklada federacije so bile uveljavljene olajšave za izvoznike, za 
investitorje, ki vlagajo na manj razvitih območjih v SR Slove- 
niji oziroma vlagajo v naprave za varstvo okolja in za infra- 
strukturne dejavnosti. Zruževanje dela in sredstev organizacij 
združenega dela iz SR Slovenije z oranizacijami združenega 
dela v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo 
SR Slovenija spodbuja z davčnimi olajšavami. Ljubljanska 
banka - združena banka daje ugodnejše kreditne pogoje za 
gospodarska vlagaja na manj razvitih območjih v drugih repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah, pri čemer so ugodnosti 
največje za SAP Kosovo. Poleg tega daje ugodnejše kreditne 
pogoje za investicije, ki pospešujejo medrepubliško gospo- 
darsko sodelovanje. 

Urejanje prostora 

Težišče problematike na področju urejanja prostora je v 
prepočasnem uveljavljanju sprememb, ki jih je prinesla pro- 
storska zakonodaja (Zakon o urejanju prostora, Zakon o ure- 
janju naselij in drugih posegov v prostor, Zakon o stavbnih 
zemljiščih, Ur.l. SRS 18/84). 

Bistvene spremembe, ki povzročajo ob inerciji stare prakse 
največ težav, se nanašajo na spremenjena razmerja in vloge 
dokumentov, ki urejajo prostor, na bistveno večji poudarek 
skladom stavbnih zemljišč v financiranju pridobivanja, ureja- 
nja in oddajanja stavbnih zemljišč ter na novo organiziranost 
na področju urbanističnega načrtovanja. 

Prostor se ureja s plani in prostorskimi izvedbenimi akti. 
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Institut obveznih izhodišč je uvedel hierarhijo v postorskih 
sestavinah med plani republike in plani občin in SIS materi- 
alne proizvodnje na ravni SR Slovenije, s srednjeročnimi plani 
občin pa so neposredno povezani prostorski izvedbeni akti. V 
planih se odloča o zasnovah organizacije dejavnosti v pro- 
storu, zasnovah rabe prostora, o nalogah, ki uresničujejo 
zasnove do usmeritev in programskih zasnov za prostorske 
izvedbene akte. Prostorski izvedbeni akti razdeljujejo odloči- 
tve sprejete v planih in so osnova za izdajo lokacijskih dovo- 
ljenj. Pristop zahteva spremembo uveljavljenega načina dela, 
ki pa se ga nosilci planiranja niso v celoti zavedli. 

V procesu planiranja se ni uresničilo načelo sočasnosti, 
nosilci planiranja večinoma niso bili strokovno ustrezno pri- 
pravljeni in niso posredovali celovitih elementov v usklajeva- 
nje, kar se odraža v veliki neusklajenosti planskih aktov repu- 
blike in občin ter SIS materialne proizvodnje na ravni SR 
Slovenije glede obveznih izhodiščih. Sprejete planske odloči- 
tve pa so mnogokrat necelovite, med seboj neusklajene ali 
celo konfliktne ter ne predstavljajo dobre operativne osnove 
za pripravo prostorskh izvedbenih aktov ali pa so opredeljene 
kot organizacijske naloge (mnoge urbanistične zasnove, kra- 
jinske zasnove, programske zasnove itd.). 

Situacija se je zaostrila tudi v dejstvu, da v večini občin 
kasnijo s pripravo prostorskih izvedbenih aktov. Da bi si 
občine zagotovile formalne osnove za operativno urejanje 
prostora, so pristopile predvsem k izdelavi prostorskih uredi- 
tvenih pogojev, ki so tudi po ocenah Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora mnogokrat nedorečeni 
in neprimerni. V planih nedorečene odločitve pa se prenašajo 
na izvedbeno raven. Podaljševanje veljavnosti starim zazidal- 
nim načrtom in urbanističnim redom je zgolj formalne narave 
in v večini primerov ne drži vsebinske preverbe. V posameznih 
občinah tako rekoč nimajo ustreznih zakonitih podlag za 
izdajo lokacijskih dovoljenj. 

Občine so zagotovile tudi premajhna finančna sredstva za 
pripravo planov in prostorskih izvedbenih aktov, čeprav 126. 
člen Dogovora zavezuje občine k opredelitvi programov s 
katerim morajo opredeliti dinamiko zagotavljanja finančnih 
sredstev za uskladitev obstoječih zazidalnih načrtov z zako- 
nom in za pripravo novih prostorkih izvedbenih aktov. Za 
zagotovitev potrebnih sredstev naj občine predvsem hitreje 
vzpostavijo pogoje za nemoteno delovanje sklada stavbnih 
zemljišč. 

Omenjene razmere pogojujejo tudi pomanjkljivo kvaliteto 
planov in prostorskih izvedbenih aktov glede njihove vsebine. 
Izstopajo predvsem uveljavljanja izjemnih posegov na prvo 
območje kmetijskih zemljišč za potrebe poselitve, področje 
naravne in kulturne dediščine, planiranje medobčinskega 
sodelovanja ter obrambni vidik. Prostor je v premajhni meri 
upoštevan kot absolutno omejeni dejavnik razvoja. 

Prepočasi se uveljavlja tudi nova organiziranost - ustanav- 
ljanje upravnih organizacij za urbanistično načrtovanje. 
Opravljale naj bi strokovno-organizacijske in tehnične naloge 
za področje urejanja stavbnih zemljišč, družbeno planiranje 
ter za SIS materialne proizvodnje, kar ni v skladu s 66. členom 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor. Obstaja 
nevarnost oblikovanja »monopola« nad urejanjem prostora v 
občini. V občinah niso naklonjeni ustanovitvam medobčin- 
skih organizacij. 

Navedene razmere motijo odvijanje procesa družbene 
reprodukcije v prostoru. Usklajevalne postopke pa še 
dodatno zapletejo mnogokrat zelo polarizirani družbeni inte- 
resi. 

Aktivnosti bo potrebno usmeriti predvsem: 
- v odpravo neusklajenosti in nepopolnosti planskih doku- 
mentov ter v pripravo vsebinsko-kvalitetnih prostorskih izved- 
benih aktov. Hkrati je potrebno v občinah zagotoviti sredstva 
za dopolnitev planov in izdelavo prostorskih izvedbenih 
aktov, ki bodo v skladu z zakoni omogočili zakonitost opera- 
tivnega urejanja prostora; 
- v oblikovanje kadrovskih, finančnih, informacijskih, stro- 
kovnih in drugih pogojev pri nosilcih planiranja kot predpo- 
goja za učinkovito usklajevanje planskih namer; 
- za učinkovito obvladovanje procesa industrializacije kot za 
prostor in okolje najbolj agresivnega dejavnika je potrebno 
čimprej pristopiti k pripravi kataloga industrijskih površin kot 
osnove za usmerjanje razmestitve njenih procesov v oro- 
storu . r 

Ukrepi na področju varstva okolja 

S planom in Dogovorom terjani ukrepi se v glavnem izva- 
jajo, vendar ne vse v dogovorjenih rokih, nekateri zaostajajo 
tudi več kot pol leta. Najbolj dosledno izvajajo te svoje naloge 
nosilci na ravni republike, manj pa občine in sami onesnaže- 
valci. 

Na področju varstva zraka je bila kot prednostna naloga 
opredeljena sanacija velikih termoenergetskih objektov (TE 
Šoštanj, TE-TO Ljubljana, TE Trbovlje). Ti in večina onesnaže- 
valcev, ki so po Dogovoru dolžni pripraviti sanacijske pro- 
grame, imajo pripravljene sanacijske programe, deloma jih že 
izvajajo, niso pa še povsod zagotovljena sredstva za njihovo 
izvajanje. Odprto ostaja še vprašanje obstoja topilnice svinca 
v Mežici. 

Nezadovoljivo izvajajo planske naloge na tem področju 
občine, saj približno polovica od njih nima evidence nad viri 
onesnaževanja, večina ni sprejela predpisov o območjih ones- 
naževanja zraka, ne sanacijskih programov za III. in IV. 
območje onesnaženosti, niti ni opredelila programov za 15% 
zmanjšanje emisij do S02 do leta 1990 glede na leto 1980. 

Na področjg varstva voda je bila kot prednostna naloga 
opredeljeno očiščenje Save. Aktivnosti za izboljšanje kakovo- 
sti Save pred izgradnjo prvih elektrarn tečejo skladno s spre- 
jetim programom. V zaključni fazi je sprejemanje zadnjih 
sanacijskih načrtov in zagotovljen je pretežni del sredstev za 
njihovo izvedbo. Počasneje tečejo prizadevanja za sanacijo in 
preprečevanje onesnaževanja ostalih voda od Mure do Savi- 
nje, obalnega morja in Bleiskeqa jezera. 

Koncept za ravnanje z nevarnimi odpadki, kot tretja glavna 
naloga, je pripravljen za razpravo na IS, pomanjkljivo pa je še 
izvajanje Pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebu- 
jejo nevarne snovi. V teku je tudi priprava koncepta za ravna- 
nje s komunalnimi odpadki. 

Velike prašičje farme pripravljajo ali dopolnjujejo svoje 
sanacijske programe. S tem vprašanjem se ukvarja poleg 
usklajenega inšpekcijskega nadzora tudi posebna strokovna 
skupina pri Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Zapostavljeno področje varstva okolja ostaja varstvo pred 
hrupom, kjer občine večinoma niso še začele s preprečeval- 
nimi in omejevalnimi ukrepi. 

Kot neustrezno je treba oceniti koordinacijo raziskovalnega 
dela in vzpostavljanje celovitejših informacijskih sistemov 
Zastala je izgradnja sistema ANAS. 

Do konca leto bo pripravljena zasnova ekoloških kazalcev 
za spremljanje kakovosti okolja. 

Kot bistven prispevek k odgovornejšemu ekološkemu ukre- 

PnTnpkritJ omeniti izvajanje programa usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje onesnaženosti okolja 
k^e ze vplival na pospešeno pripravljanje sanacijskih progra- 
mov in izvajanje prvih ukrepov pri največjih onesnaževalcih. 

Glede izvajanja nadaljnje politike na tem področju ie zlasti 
potrebno: 
- glede na napredujočo degradacijo okolja, ki se posebej 
kaze skozi umiranje gozdov in njegove posledice, pospešiti 
dinamiko družbenega ukrepanja predvsem z zagotovitvijo 
finančnih, kadrovskih in organizacijskih pogojev za izvajanje 
nalog, posebej za izvajanje prednostnih nalog (S02 Sava 
odpadki); 
- pripraviti na ravni celotne republiške uprave usklajen pro- 
gram izvajanja ekoloških nalog z nosilci, roki in zaprtimi 
finančnimi konstrukcijami; 
- naložiti občinam, ki v svojih planskih aktih niso ustrezno 
vključile ekoloških nalog, dopolnitve planskih aktov z 
natančno opredeljenimi obveznostmi onesnaževalcev v vse- 
binskem, časovnem in finančnem smislu; 
- pospešeno je treba reševati vprašanje odlagališča za radio- 
aktivne odpadke iz JE Krško; 
- pospešiti izgradnjo informacijskih sistemov, ki so nujni za 
ugotavljanje stanja onesnaženosti oziroma za vrednotenje 
učinkovitosti ukrepov ekološke politike; 

še odločneje izvajati akcijo usklajenega inšpekcijskeaa 
nadzora in jo kadrovsko okrepiti. 

poročevalec 
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STRUKTURA PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 
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3.PREGLED DOSEDANJIH TRENDOV PRI 
URESNIČEVANJU NAJPOMEMBNEJŠIH 
RAZVOJNIH NALOG OBDOBJA 1986-1990 

3.1 PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA - 
počasi napreduje 

Proces gospodarskega prestruturiranja sicer poteka, ven- 
dar je -kot kažejo vsi posredni znaki - počasnejši, kot bi bilo 
možno in razvojno potrebno. Tega utripa ne zmorejo dovolj 
pospešiti OZD same, pa četudi jih zlasti soočanje s konku- 
renco na tujih tržiščih vse močneje sili k kvalitetni proizvodni 
in poslovni preobrazbi. Domači splošni pogoji gospodarjenja 
tega ne pospešujejo dovolj. Tudi že izražene težnje po pro- 
gramski preobrazbi se v zadnjem obdobju ne uspejo udeja- 
niti, ker - denimo - posamezne banke ob bremenih s suro- 
vinskimi in infrastrukturnimi naložbami niso v stanju sprem- 
ljati in dovolj podpirati drobnejših vitalnih naložbenih po- 
segov. 

Planska usmeritev terja povečevanje deleža tiste proizvod- 
nje izdelkov in storitev, ki omogoča dolgoročno ustvarjanje 
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva. 
Obem kriterijem (na podlagi finančnih rezultatov za leto 1986) 
v Sloveniji v začetku tega srednjeročnega obdobja od dejav- 
nosti, ki ustvarjajo družbeni proizvod, za zdaj zadovolji dejav- 
nost finačnih in poslovnih storitev, znotraj industrije pa za 
zdaj predvsem strojegradnja. Ta vidik je seveda predvsem 
osredotočen na neposredne finančne učinke. Širše učinke 
prestrukturiranja najbolje označujejo kriteriji, ki se nanašajo 
na izvozno usmerjenost, razvojno tehnološko intenzivnost, 
varčnost z energijo in surovinami, racionalnost zaposlovanja 
ob hkratni poslovni uspešnosti. Čeprav smo teh kriterijev 
(podrobno definiranih) vajeni predvsem v zvezi z investicij- 
skimi odločitvami (v Sloveniji že šest let), pa veljajo tudi kot 
zahteva proizvodnji, da se jim čimbolj probliža s spremem- 
bami proizvodnih programov oziroma obstoječe strukture. 

Neposredna ocena učinkov prestrukturiranja, za koliko se 
je zaradi njih povečal dohodek na zaposlenega ali družbeni 
proizvod na prebivalca (kar je vendarle končni ekonomski cilj 
teh kriterijev) seveda ni možna. Mogoče pa je ugotoviti, v 
katere smeri in kako hitro se odvija prestrukturiranje s 
pomočjo kazalcev4, ki opisujejo posamezna razvojna merila 
(glej tabelo 25). 

Predhodna empirična analiza na tej osnovi kaže, da je 
prestrukturiranje v proizvodnji slovenske industrije kot najpo- 
membnejši dejavnosti teklo v željeni smeri predvsem v 
obdobju od 1981 do 1984, ko je po indikatorjih sodeč doseglo 
vrhunec, v letih 1985 in 1986 pa je nazadovalo - predvsem s 
stališča izvozno-uvozne intenzivnosti (merjene z % pokritja 
uvoza z izvozom) in poslovne uspešnosti (merjene z neto 
reprodukcijsko sposobnostjo). To potrjuje že znana dejstva: 
poslabšanje zunanjetrgovinskih rezultatov in deformacije v 
delitvi dohodka v letih 1985 in 1986. Dokazuje tudi močno 
odvisnost prestrukturiranja od tekočih pogojev gospodarje- 
nja, ki jih določa ekonomska politika, predvsem s svojim 
vplivom na oblikovanje cen proizvodnih faktorjev (deviz, 
denarja in kapitala, energije, storitev infrastrukture). Ker so ta 
merila le drugačen izraz za željeni obseg porabe posameznih 
proizvodnih dejavnikov oz. za željeno strukturo proizvodnje in 
porabe — največja odstopanja v politiki cen proizvodnih tvor- 
cev pa so bila prav v drugi polovici 1985. in v 1986. letu - 
pomeni, da je predvsem neustrezna politika cen proizvodnih 
tvorcev povzročila zastoj in nazadovanje v prestrukturiranju. 

Podatki o fizičnih gibanjih proizvodnje kažejo, da se delež 
razvojno intenzivnih proizvodenj in proizvodenj z višjo stop- 
njo predelave vendarle nekoliko povečuje, čeprav počasi (glej 
tudi tabelo 24 A)5. Vspodbuden je premik v korist deleža 
strojne industrije - to velja zlasti za proizvodnjo strojev in 
naprav - in deleža proizvodnje električnih strojev in aparatov 
(predvsem zaradi napredovanja proizvodnje električnih stro- 
jev in elektronskih naprav). 

Tudi po klasifikaciji OECD6 gre povečanje deleža v strukturi 
industrije saj delno v korist vrste proizvodenj višje tehnološke 
ravni. 

Razvojni programi in plani industrije tega obdobja težijo 
predvsem k prenovi, modernizaciji in prestrukturiranju s 
ciljem izboljšave ekonomskega položaja in konkurenčnosti 
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na domačem in svetovnem trgu. Pregled po nameravanih 
investicijah kaže, da je gradbenim objektom namenjena le 
približno četrtina sredstev, ostalo pa sodobni opremi in teh- 
nologiji. 

3.1.1 Perspektive glede na naložbeno dejavnost 

Vendar bo uresničitev planskega cilja, ki terja povečanje 
deleža razvojno-intenzivnih proizvodenj in proizvodnje z višjo 
stopnjo predelave ter sposobnostjo konvertibilnega izvoza v 
tem srednjeročnem obdobju možna samo z velikim intenzivi- 
ranjem vlaganj v te dejavnosti v naslednjih letih. To je realno 
pričakovati samo ob aktivni podpori ekonomske ter ustreznih 
spremembah in dograjevanjih sistema razširjene reproduk- 
cije. 

V strukturi ustvarjenih proizvodnih investicij združenega 
dela se namreč delež naložb v izvozne dejavnosti doslej še ni 
bistveno spremenil, delež naložb v razvojno-tehnološko inten- 
zivne dejavnosti pa je celo nekoliko nazadoval. Ocenjujemo, 
da se je v letu 1986 v strukturi proizvodnih investicij sicer 
povečal delež industrije brez energetike, iz 44,8% v 1985 letu 
na 50,3% v letu 1986, vendar predvsem na račun izrazito 
povečane investicijske aktivnosti v korist surovinskih dejav- 
nosti. Zmanjšal se je delež naložb v gradbeništvo (iz 3,8% na 
2,8%), v kmetijstvo (iz 3,0 na 2,5%), promet (iz 11% na 9,4%) in 
v gospodarsko infrastrukturo (iz 18,3% na 16,9%). Če bi sodili 
po nameravanih investicijah, pa tri četrtine preverjenih večjih 
namrevanih naložb v industriji SR Slovenije vendarle odgo- 
varja trem glavnim smerem prestrukturiranja (37% naložb za 
konvertibilni izvoz, 12% za razvojno tehnološko intenziviranje 
in 25% za nujno posodobitev tehnologije in obnovo proizvod- 
nega asortimenta). Na tej osnovi je struktura investicijskih 
namer v industriji ugodnejša od gradnje v teku, kar bo lahko 
dalo rezultate v prihodnjih letih. 

Y ustvarjenih investicijah v celoti pa se je do zdaj še vedno 
večal delež vlaganj v zamenjavo in vzdrževanje obstoječih 
kapacitet (v letu 1985 znašal ta delež 27,1%), manjšal pa delež 
vlaganj v nove kapacitete (v letu 1985 je znašal le še 36,7%). 

Prilagajanje blagovnih subjektov načinu funkcioniranja 
gospodarskega sistema se neposredno kaže v veliki disperziji 
investicijskih vlaganj in vse večjem delu vnaprejšnjih plačil za 
investicije (indeks danih neizkoriščenih avansov je v letu 1986 
glede na leto 1985 znašal 257), ter na drugi strani v večjem 
deležu majhnega števila velikih kapitalno-intenzivnih in ener- 
getsko ekstenzivnih vlaganj v skupni predračunski vrednosti 
vseh investicijskih vlaganj. 25 največjih investicijskih objek- 
tov, ki so bili v gradnji na dan 31. 3. 1987 in predstavlja v 
skupnem številu vseh investicij v teku le 0,6%, ima predračun- 
sko vrednost, ki obsega kar 40,2% celotne predračunske 
vrednosti vsgh investicijskih objektov! 

Povprečna predračunska vrednost investicijskega objekta v 
gradnji v Sloveniji (brez 25 največjih objektov), na dan 31. 3. 
1987, znaša le 156 mio din. Kljub povečani investicijski aktiv- 
nosti v letu 1986 se delež vseh ustvarjenih investicij v družbe- 
nem proizvodu ni povečal, (delež ustvarjenih proizvodnih 
investicij združenega dela pa se je povečal le od 14,2% na 
14,6%). 

3.1.2 Kakovost gospodarjenja in tehnološki razvoj 
Čeprav je kakovost gospodarjenja težko meriti in ugotavljati 

le z odstotki, še posebej v inflacijskih razmerah in pogostem 
spreminjanju sistemskih rešitev, na podlagi nekaterih kazal- 
cev le ugotavljamo delno izboljšanje. 

Tako se je z 2%-nim povečanjem v prvem letu sredneroč- 
nega obdobja rast produktivnosti dela močno približala plan- 
sko zastavljenemu cilju. Za 4% se je povečala tudi ekonomič- 
nost poslovanja gospodarstva (celotni prihodek na porab- 
ljena sredstva brez amortizacije). 

Koeficient obračanja obratnih sredstev (celotni prihodek v 
primerjavi s povprečno uporabljenimi obratnimi sredstvi) 
gospodarstva pa praktično stagnira in znaša 2,54. 

Tisti kazalci učinkovitosti gospodarjenja, ki so tudi posle- 
dica razmerij v delitvi v letu 1986, kažejo poslabšanje. Tako 
sta se zmanjšali stopnja akumulativne (akumulacija v primer- 
javi s povprečno uporabljenimi poslovnimi sredstvi) in repro- 
dukcijske sposobnosti, kar pomeni predvsem slabšanje raz- 
vojne moči gospodarstva. 

Brez dvoma je možno dosegati ugodnejše rezultate gospo- 
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darjenja tudi s povečanjem izmenskega dela tam, kjer zmog- 
ljivosti, oskrbljenost s surovinami in energijo ter tržni pogoji 
to dopuščajo. V industriji in rudarstvu je povprečni koeficient 
izmen 1,4, pri tem pa dve izmeni dosegata le premogovništvo 
in tobačna industrija, v razponu od 1,5 do 2 izmen se gibljejo 
naftna industrija, črna metalurgija, proizvodnja barvnih kovin, 
papirna industrija ter tekstilna industrija. Ostale dejavnosti pa 
ne dosegajo niti povprečja. 

Stopnja izkoriščenosti kapacitet je v vrsti dejavnosti rela- 
tivno nizka (v poprečju znaša 80%) in le elektrogospodarstvo, 
premogovništvo, črna in barvna metalurgija ter predelava 
kovin, bazna kemija in usnjarska industrija presegajo 90% 
stopnjo izkoriščenosti. 

Spremembo proizvodnih programov, kot enega od vidikov 
prestrukturiranja gospodarstva, lahko spremljamo tudi glede 
na novouvedene proizvode (ki so rezultat nove tehnologije, 
uporabe drugih alternativnih surovin, drugačnih tehnoloških 
karakteristik in zadovoljevanja novih tržnih potreb) ter glede 
na opuščanje izdelkov. Pri tem ugotavljamo, da je prišlo od 
1983 do 1985 (za leto 1986 še ni ustreznih podatkov) na vsak 
opuščen proizvod v industriji in rudarstvu v povprečju 2,3 
novega proizvoda. Kovinsko predelovalna industrija, bazna 
kemična industrija in predelava kavčuka ter proizvodnja raz- 
novrstnih izdelkov so v tem najbolj propulzivne, saj presegajo 
razmerje 2 nova na 1 opuščen izdelek. 

Pregled ekonomskih efektov uporabljenih iznajdb, licenc, 
tehnoloških izboljšav in koristnih predlogov po dejavnostih, 
kaže, da prinašajo tehnološke izboljšave v pretežnem delu 
med 50 in 80% novo ustvarjene vrednosti iz tega naslova, 
koristni predlogi 15 do 30%, izboljšave med 5 in 15%. Med 
vsemi dejavnostmi velja izdvojiti elektroindustrijo, kovinsko- 
predelovalno industrijo ter predelavo kavčuka, ki so te efekte 
več kot podvojile. 

Prizadevanja za intenziviranje tehnološkega razvoja, ki ga 
terja družbeni plan, rojevajo določene sadove. Kvaliteten pre- 
mik predstavlja predvsem bolj organizirano združevanje 
naporov raziskovalnih institucij in gospodarstva na skupnih 
projektih, ki jih je v zadnjem času več in pomeni odmik od 
finančno in kadrovsko atomiziranih poizkusov proboja v svet 
visoke tehnologije. Pri sodelovanju naših razvojno-raziskoval- 
nih organizacij z organizacijami iz OECD, EGS ter SEV, kot 
tudi pri nekaj uspešnih ter še najavljenih skupnih projektih z 
ZDA, je nekaj uspeha. 

Sprejeti in potrjeni razvojno investicijski projekti kažejo na 
intenzivnejše tehnološko posodabljanje predvsem v strojni 
industriji, elektroniki, proizvodnji gospodarskih cestnih 
motornih vozil ter bazni in predelovalni kemični industriji, še 
posebej pa farmacevtski industriji. 

3.1.3 Vloga znanja v procesu prestrukturiranja 
V planskih dokumentih zapisane prioritetne usmeritve in izra- 
ženi cilji po »sodobnejšem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnjakov za tehnološko prestrukturiranje gospodarstva« 
so vidne tudi pri deležu študentov in diplomantov tehniških 
področij izobraževanja. V primerjavi z letom 1981, ko se je 
delež študentov tehniških področij gibal okoli 28%, se je v letu 
1986 povečal na 35%. Znotraj tehniških področij se je precej 
povečal interes za strojništvo in elektrotehniko. To so spod- 
bujali tudi ukrepi izobraževalne politike (omejevanje vpisa na 
druga področja), k izboru najboljših pa so prispevali tudi 
sprejerrini izpiti. Delež študentov bi se lahko povečal tudi z 
drugačnim bolj fleksibilninvorganiziranjem študija, še pose- 
bej zaradi tega, ker so nekatere fakultete v prostorskih teža- 
vah. Ne glede na ugodna gibanja je diplomantov teh usmeri- 
tev še vedno premalo, saj jih samo večje organizacije za svoj 
razvoj potrebujejo toliko, kot jih univerza v celoti izobrazi. Še 
vedno primanjkuje (in bo ob sedanjih trendih še primanjko- 
valo) strojnikov, elektrotehnikov, telematikov, kemikov, raču- 
nalničarjev, tekstilcev in agroživilcev in to tako na višji kot tudi 
na srednji stopnji strokovne usposobljenosti. 

Z vidika potreb po tovrstnih in tudi drugih kadrih ni bila 
dovolj izkoriščena možnost, ki jo daje izobraževanje odraslih 
na vseh nivojih šolstva. Visokošolsko izobraževanje odraslih 
je v letu 1986 številčno stagniralo, strukturno pa na tehniškem 
področju (output strojništva in elektrotehnike) nazaduje. Veča 
se udeležba ekonomsko-poslovno-organizacijskega 
področja, ki je bilo pri študentih in diplomantih ob delu vselej 
močno. 

O uspehih na področju podiplomskega študija bi bilo težko 
govoriti. Podatki sicer kažejo na ustalitev števila diplomantov 
podiplomske stopnje (okoli 300), poročila7 pa ugotavljajo, da 
gre za zaostajanje na področjih, ki so za proizvodnjo ključ- 
nega pomena. Porazdelitev vpisa magisterijev in doktoratov je 
bolj posledica individualnega interesa, tako po obsegu kot po 
smeri, kot pa načrtnega usmerjanja. Eden od izhodov je tudi 
planiranje podiplomskih profilov v planih OZD, usmerjanju 
ustreznega deleža kadra v ta študij in npr.razbremenitvi vsaj 
dveh delovnih dni v tednu ali pa strnjenemu študijskemu 
dopustu v te namene. 

V srednjem šolstvu je videti, da se je število vpisanih usta- 
lilo. Ob prenovljenih programih je mogoče pričakovati, da se 
ne bodo ponavljale tendence preteklih let, ko je vedno manj 
učencev nadaljevalo izobraževanje po zaključeni osnovni šoli 
in se je večalo število tistih, ki so izobraževanje prekinili in 
iskali zaposlitev. V strukturi diplomantov srednjega šolstva se 
manjša število diplomantov programov II., III. in IV. stopnje 
zahtevnosti in povečuje število diplomantov V. stopnje zah- 
tevnosti. Glede na aspiracije mladine po izobraževanju in 
glede na potrebe gospodarstva samo s prilivom iz šol ne bo 
mogoče izvesti planiranega izboljšanja kvalifikacijske struk- 
ture zaposlenih. Ta'naloga ostaja tudi izobraževanju odraslih, 
ki po močnem padcu v letih 1981-1985 kaže znake oživljanja. 
Tako bodo že v letu 1987 ključne naloge prilagoditev visoko- 
šolskih programov, predvsem tehniških področij (elektroteh- 
nika, strojništvo ipd.), povečanim potrebam organizacij zdru- 
ženega dela, povečanje števila usposobljenega raziskoval- 
nega kadra in širitev izobraževanja odraslih na vseh ravneh 
.seveda ob predpostavki, da so temeljna vprašanja vrednote- 
nja in nagrajevanja znanja razrešena in vse aktivnosti podre- 
jene ciljem prestrukturiranja. 

Znanje zaposlenih se v SR Sloveniji dograjuje ob izobraže- 
vanju odraslih tudi z intenzivno zamenjavo zaposlenih s pote- 
kajočimi generacijami, katerih izobrazba še vedno dosega 
razmeroma visoko raven. Med mladimi, ki se vključujejo v 
delo, je okoli 31% s poklicno šolo in 35% z izobrazbo od 
vključno štiriletne srednje šole navzgor. Sedaj se že okoli 60% 
novih zaposlitev dosega na izpraznjenih delovnih mestih. To 
in zajetje zaposlenih v izobraževanje omogoča skoraj tekoče 
dvigovanje ravni izobrazbe zaposlenih, ki sicer prekoračuje 
zahteve sedanje strukture in zahtevnosti dela, ne bo pa 
zadostno za spremenjene potrebe, ki jih bo izražalo prestruk- 
turirano gospodarstvo. Slovenska industrija je relativno zasta- 
rela in poleg tehnično-tehnološke potrebna tudi kadrovske 
prenove. Primanjkuje ji predvsem kadrov s tehničnih področij, 
dela, za vodenje poslovodnih poslov in takšnih, ki bi znali 
uspešno izpeljati izvozne ali pa licenčno-kooperantske posle. 

Med področja, ki terjajo višjo raven znanja, štejemo tehno- 
loško in razvojno intenzivne panoge v proizvodnji, razvojno in 
kadrovsko intenzivne panoge s področja gospodarskih stori- 
tev, v negospodarstvu pa družbene dejavnosti in raziskovalno 
delo. V letu 1986 je število zaposlenih v tehnološko in raz- 
vojno ali kadrovsko zahtevnih panogah gospodarstvo dose- 
glo le 17,2% vseh zaposlenih v združenem delu. V družbenih 
dejavnostih in v raziskovah pa 12,4%. V gospodarstvu, ki 
zajema okoli 85% vseh zaposlenih,je delež zaposlenih v teh- 
nološko propulzivnih področjih, ki zahtevajo kadre z višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe, še vedno nizek, saj je v letu 1986 
zaposlovalo le 7,5% vseh zaposlenih v gospodarstvu.8 

Povprečno število let izobraževanja zaposlenih v teh pano- 
gah znaša v razvojno in tehnološko zahtevnih panogah proiz- 
vodnje nekaj nad 10 let,9 v gospodarskih storitvah med 11,5 in 
12 let ter v družbenih dejavnostih in v raziskavah med 12,5 in 
13 let. 

V obeh letih sedanjega srednjeročnega plana se je med 
vsemi na novozaposlenimi delavci le nekaj nad 40% zaposlilo 
na omenjenih področjih dela. Ostali delavci so se, zlasti na 
področju gospodarstva, še usmerjali v panoge, ki so delovno 
intenzivne z razmeroma skromno zahtevnostjo po znanju. Pri 
tem postaja vprašljiva možnost kreativnega in predvsem pro- 
duktivnega zaposlovanja, ne samo teh delavcev, temveč tudi 
drugih, ki si s kasnejšim izobraževanjem dopolnjujejo in 
dograjujejo svoje znanje. 

Po podatkih skupnosti za zaposlovanje je med letnimi plani- 
ranimi potrebami po delavcih in njihovo dejansko realizacijo 
razkorak. OZD sicer planirano število delavcev nižjih kvalifika- 
cijskih struktur v toku leta tudi zaposlijo, pri delavcih višjih 
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stopnjah izobrazbe pa se dejansko zaposlovanje najbolj razli- 
kuje od planiranih potreb. 

Za ta pojav je verjetno več vzrokov. V Sloveniji po eni strani 
ni možno zapolniti vseh prikazanih poklicnih potreb, zaradi 
pomanjkanja ljudi z višjo in visoko izobrazbo, po drugi strani 
pa gre bržčas za preveč napihnjene kriterije10 pri opredeljeva- 
nju zahtevnosti del in nalog in le-ti ne odgovarjajo dejanski 
strukturi dela, temveč so bolj rezultat motivacije, kadrovanja 
in družbene orientacije v politiki sredstev za osebne dohoke. 

Osnovna ovira, ki onemogoča optimalnejšo izrabo obstoje- 
čega znanstvenega in raziskovalnega potenciala je prešibka 
inovativnost družbe, ki se kaže v nepripravljenosti na spre- 
membe. To se kaže na področju izobraževanja, ki se še vse 
preveč prilagaja povprečju in tako ne vzpodbuja ambicij in 
zdrave tekmovalnosti; gospodarstva, ki zaradi togih sistem- 
skih rešitev na področju organizacije in upravljanja ni spo- 
sobno hitrejšega prilagajanja ustreznejšim oblikam organizi- 
ranja, ki ga zahteva sodobna proizvodnja; vrednostnega 
sistema, ki ne vzpodbuja in stimulira znanja, čemur je iskati 
vzroke tudi v ideološki sferi. 

Inovacijska družba, ki bi bila pripravljena in sposobna upo- 
rabiti in prilagajati se spremembam, ki jih zahtevajo nova 
znanja, zahteva institucionalizirano mrežo, ki zagotavlja stro- 
kovnost in kontrolo pri vodenju, upravljanju in odločanju ter 
bistveno vlogo podjetništva, za kar je znanje osnovni pogoj. 
Ce ta pogoj ni izpolnjen, znanost ne more odigrati svoje vloge 
pri razvoju. 

Zakaj ljudje niso motivirani, da bi se odločali za študij na 
višjih stopnjah, kljub vsakodnevnemu zagotavljanju, da potre- 
bujemo ljudi, z več znanja in razgledanosti? Vzrokov, ki v 
interesu uresničevanja raznih cHjev terjajo tudi ustreznejše 
ukrepanje, je več: nesistematičen, nepoglobljen in pogosto 
predvsem kampanjski pristop k kadrovski politiki; v praksi 
prevladujoč vrednostni sistem, ki »proizvaja« motivatorje, ki 
ljudi ne vzpodbujajo k znanju in študiju; možnosti pridobiva- 
nja materialnih dobrin na različne načine, ki so pogosto lažji 
in uspešnejši od načinov, pogojenih z znanjem; obstoječa 
struktura dela in njegovo okolje s katerim je zadovoljen le 
nizek odstotek delavcev in negativni selekcijski mehanizmi, 
na katerih temelji kadrovanje, ki niso utemeljeni z delovnimi 
kriteriji. 

3.1,4 Vloga informatike 
Presoja o vse pomembnejših razvojnih prispevkih računal- 

ništva, nove informacijske tehnologije in informatike pri nas 
je pogosto za zdaj preoptimistična, saj se opira predvsem na 
prikazovanje tistih nekaj uspešnih delovnih organizacij,insti- 
tucij ali posameznikov, ki za zdaj delujejo le kot razvojni 
»otoki«. V splošnem pa lahko govorimo o pomanjkanju infor- 
macijskih znanj in računalništva, nezadostni organiziranosti 
izobraževanja na tem področju in dejstvu, da število manjka- 
jočih kadrov z ustreznimi tovrstnimi znanji vsako leto glede na 
porajajoče se potrebe narašča. Njihov delež v vseh izkazanih 
kadrovskih letnih potrebah znaša za leto 1987 že dobrih 8%. 

V razumevanju vloge informatike pa je pri nas tačas še ena 
značilnost. Zanemarja se v svetu čedalje bolj propulzivna 
dejavnost — avtomatizacija in racionalizacija pisarniškega 
poslovanja. To ne zadeva le administrativnih delavcev, ampak 
tudi večino strokovnega kadra in vse vodstvene delavce, ki 
prav tako delajo v pisarnah. Velik del pisarniških procesov je 
pravzaprav sestavni del proizvodnega procesa in bi jih morali 
obravnavati z enako resnostjo. 

3.2 VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO 
- doslej pod planom 

Glavno plansko izhodišče za to obdobje je predvsem eko- 
nomsko učinkovitejši izvoz, ki bo s cenovno konkurenčnostjo, 
ustreznejšo kvaliteto, sodobnejšem oblikovanjem ter z večjo 
poslovno zanesljivostjo omogočil trajnejšo naravnanost 
našega gospodarstva v mednarodno delitev dela. Premiki v 
načrtovanih smereh pa se uresničujejo preskromno in prepo- 
časi. Lani je slovensko gospodarstvo realiziralo skromno 
nominalno rast skupnega izvoza blaga, konvertibilni izvoz pa 
je bil nominalno celo za okoli 2% manjši kot leto prej. Ob tem 
se naše izvozne cene niso spremenile. Nasprotno pa je bila 
izkazana dinamika uvoza, predvsem s konvertibilnega 
področja, dosti večja (nominalna rast uvoza 5%, konvertibil- 

nega pa celo 12%). Glede na padec poprečnih uvoznih cen 
(indeks se izkazuje na nivoju Jugoslavije) za 9% je bil tako 
realno skupni uvoz kar za 15,4% večji kot v letu 1985. Pokritje 
uvoza blaga z izvozom blaga se je poslabšalo, na konvertibil- 
nem področju celo na okoli 90%. 

V strukturi izvoza se je v prvem letu srednjeročnega 
obdobja v skladu s planskimi usmeritvami povečal delež 
izvoza proizvodov visoke stopnje predelave, v primerjavi z 
letom prej pa se je nekoliko poslabšala valutna struktura 
izvoza — delež izvoza na konvertibilne trge se je lani zmanjšal 
za okoli 3% točke, klirinškega pa povečal. 

Lani se je spremenila tudi namenska struktura uvoza. Delež 
uvoza opreme v celotnem uvozu blaga, ki je v preteklih letih 
znašal komaj 6—7%, se je lani povečal na okoli 11%, s konver- 
tibilnega področja pa na 12,5%. Vrednostno je bilo uvožene 
opreme za 240 mio $ (s 
konvertibilnega področja za 220 mio $) in je bila tako kljub 
temu, da je glede na lanska večja investicijska vlaganja v črni 
metalurgiji11 (Železarna Jesenice, Železarna Ravne) uvoz 
opreme porastel nekoliko več tudi na ta račun, v prvem letu 
tega srednjeročnega planskega obdobja celo presežena plan- 
ska usmeritev, hitrejša rast uvoza opreme. Na osnovi enolet- 
nih podatkov pa še ni mogoče z gotovostjo reči, ali bo tako v 
prihodnje možno uresničiti usmeritev, ki terja posodobitev 
izvozno zanimivih proizvodenj. 

Z novo devizno zakonodajo pogojena gibanja izvoza in 
uvoza v celem 
lanskem letu so povzročala velike devizno likvidnostne težave 
kljub doseženemu pozitivnemu saldu v neblagovni menjavi, ki 
je za lansko leto ocenjen na okoli 500 mio $ oz. 450 mio $ s 
konvertibilnim področjem (pri spremljanju posameznih kate- 
gorij neblagovne menjave je vrsta nejasnosti in metodoloških 
problemov). V izvozu storitev je lani pomembneje porastel 
transport (za okoli 20%), priliv turizma je bil večji za okoli 5%, 
skoraj razpolovljeni pa so bili prihodki od investicijskih del v 
tujini. Razhajanje doseženih fizičnih izvoznih gibanj od dejan- 
sko ustvarjenega deviznega priliva je bilo lani še večje kot v 
prejšnjih letih. Povečale so se negotovinske oblike poslova- 
nja, še posebej na izvozni strani. Visoko rast so imele predv- 
sem kooperacije, medtem ko so bile kompenzacije in maloob- 
mejno poslovanje v upadanju. Letos se ponovno kažejo ten- 
dence povečevanja negotovinskih oblik menjave s tujino; 
izvoz po teh oblikah menjave je na konvertibilno področje 
dosegel 34%, skupni izvoz pa okoli 27% vsega izvoza blaga. V 
okviru tega predvsem oživlja maloobmejna menjava (izvoz 
intenzivneje kot uvoz) ter kompenzacije, izvoz po kooperaci- 
jah pa je nekoliko nižji kot lani. Nihanja v negotovinskem 
poslovanju s tujino kažejo na to, da se gospodarstvo ob 
stalnih težavah bank pri plačilih v tujino poslužuje teh oblik 
menjave predvsem zaradi potrebnega uvoza surovin in repro- 
dukcijskih materialov za proizvodnjo, usmeritev k višjim obli- 
kam sodelovanja pa so zaenkrat le neuresničene želje. 

Lani so se v bankah kopičili neporavnani zahtevki za plačilo 
uvoza v tujino in je konec leta npr. samo Ljubljanska banka - 
Združena banka imela večmesečno zamudo pri teh plačilih - 
za okoli 397 mio $. Poslovne banke so se bile tako prisiljene 
intenzivnejše kratkoročno zadolževati (predvsem v zadnjih 
mesecih). Lani so dodatno koristile za okoli 135 mio $ več 
kratkoročnih kreditov, kot so jih v istem obdobju odplačale. S 
spreminjanjem strukture dolga v korist kratkoročnega zadol- 
ževanja (lani smo v SR Sloveniji po predhodnih podatkih 
Narodne banke Jugoslavije koristili 89 mio S srednjeročnih 
oziroma dolgoročnih tujih sredstev, kar je bilo precej pod 
resolucijsko planirano dodatno tujo akumulacijo) se poveču- 
jejo tudi stroški poslovanja in s tem inflacijski pritiski. Likvid- 
nostne težave so se prenesle tudi v letošnje leto. Zaradi 
slabšanja pokritja uvoza blaga z izvozom blaga, povečevanja 
deleža izvoza na kredit in vse večjega izvoza na osnovi poslov 
1:1 je še naprej resno ogroženo zagotavljanje zadostnega 
deviznega priliva za poravnavanje fiksnih in garantiranih 
obveznosti ter za potrebni uvoz surovin in reprodukcijskih 
materialov. 

Zaradi pridobivanja kvalitetnih sredstev na trajnih osnov&h 
- zaradi prenosa sodobnih tehnologij in zaradi delitve skup- 
nega rizika, ki naj bi po tej poti prispeval k večji učinkovitosti 
investiranja, je družbeni plan SR Slovenije namenil skupnim 
vlaganjem s tujimi partnerji posebno mesto. Kljub spremem- 
bam in dopolnitvam Zakona o skupnih vlaganjih s tujimi 
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partnerji konec leta 1984 in v letu 1986 pa — razen s porastom 
števila sklenjenih pogodb v SFRJ — ne moremo biti zadovoljni 
niti s strukturo teh vlaganj niti s pritokom tuje akumulacije na 
tej osnovi, saj je tako v dveh letih priteklo v vso Jugoslavijo 
komaj 21 milj. $ in še to v dejavnosti, ki niso toliko povezane z 
uresničevanjem ciljev pri prestrukturiranju gospodarstva 
(dobra petina vlaganj se nanaša na igre' na srečo!). V SR 
Sloveniji ni bila v preteklem letu sklenjena nobena nova 
pogodba, kar 9 pa jih je ugasnilo in tako je danes veljavno le 
še 43 pogodb. 

Primerjave nekaterih rezultatov skupnih vlaganj s poprečji 
industrije v SR Sloveniji kaže, da je dohodek in akumulacija 
na poprečno uporabljena poslovna sredstva v veliki večini 
podskupin bistveno višji od istega kazalca v ustreznih pod- 
skupinah industrije v SR Sloveniji. Zato kaže še pospešiti 
pripravo programov, ki bi jih lahko ponudili tujim partnerjem 
in to s sodelovanjem Gospodarske zbornice Slovenije ter 
poslovnih bank. Le tako bi se uspeli izogniti v zadnjem času 
težnji tuji partnerjev, da sestavo vlaganj krojijo po svojih 
merilih in zahtevah. Predvidena nadaljnja liberalizacija neka- 
terih dosedanjih rešitev na področju zakonodaje pa ne bo 
mogla nadomestiti ugodnejše klime za povečanje pritoka 
tovrstne tuje akumulacije, če ne bo vidnejšega napredka pri 
uveljavljanju ekonomskih kategorij v domačem gospodarstvu 
in sprememb pri gospodarjenju z deviznimi sredstvi. 

Dejstvo, da je bilo ob koncu preteklega leta drsenje dinarja 
do košarice sedmih konvertibilnih valut za slabih 6 odstotnih 
točk hitrejše od uradno zabeležene rasti cen pri proizvajal- 
cih12) še ne pomeni, da se uspešno uresničuje politika tečaja 
dinarja, ki je kot predpostavka vgrajena v plan. Formalno 
boljša cenovna konkurenčnost jugoslovanskih izvoznikov na 
tujih trgih v primerjavi s prodajo doma namreč ni rezultat niti 
stabilne, še manj pa ažurne tečajne politike, ki je lani do 
»ugodnega« končnega razmerja med indeksom košarice 
valut in cen proizvajalcev prišla s pomočjo dveh tečajnih 
sunkov (v drugi polovici junija in novembra). Pri tem nikakor 
ne gre pozabiti, da je nekoliko hitrejše drsenje tečaja od rasti 
domačih cen v enem samem letu mnogo premalo, da bi 
nadoknadilo prepočasno prilagajanje tečaja v preteklih letih. 
V letošnjem letu je drsenje v prvih mesecih nekoliko 
obetavnejše. 

Slovenskim izvoznikom, ki jim prek dokaj močne dolarske 
strukture plačil za izvoženo blago, »kroji« dohodkovno usodo 
predvsem tečaj ameriškega dolarja, je bil v preteklem letu ob 
znatno hitrejši rasti proizvajalčevih cen v primerjavi z jugoslo- 
vanskim poprečjem (v Sloveniji so se te cene dvignile za 
dobrih 83%, v Jugoslaviji pa za dobrih 67,5%) izvoz na konver- 
tibilno področje manj zanimiv, kar po svoje potrjuje tudi 
padec blagovnega izvoza na to področje v primerjavi z letom 
prej. Ce za Slovenijo namesto drsenja tečaja dinarja do 
uradne jugoslovanske košarice valut upoštevamo košarico 
valut, ki odraža valutno strukturo konvertibilnega deviznega 
priliva za izvoženo blago, je po naših ocenah ob koncu lan- 
skega leta razkorak med cenami proizvajalcev industrijskih 
proizvodov in tečajem tako ugotovljene košarice valut znašal 
kar okoli 19 odstotnih točk. 

Če k tem ugotovitvam dodamo še dohodkovno zanimivost 
izvoza (še posebej na konvertibilno področje) lahko ugoto- 
vimo, da je bila le-ta 
po letu 1983 v rapidnem upadanju. Medtem ko so jugoslovan- 
ski izvozniki pri prodaji na konvertibilne trge ob koncu 1983 
leta v poprečju dosegali za okoli 2,5% višje cene kot pri 
prodaji doma, so konec lanskega leta pri izvozu dosegali že za 
okoli 28,5% nižje cene kot pri prodaji na domačem trgu. 

Regionalna strukturna menjave precej odstopa od načrto- 
vane. Bolj kot izvoz v razvite Zahodne države smo lani pove- 
čali uvoz iz teh držav in tako namesto načrtovanega zmanjša- 
nja še povečali kronični trgovinski primanjkljaj. Ob splošni 
dohodkovni nemotiviranosti za izvoz v te dežele Jugoslaviji v 
lanskem letu ni uspelo obnoviti in podpisati sporazuma o 
sodelovanju z EGS (pogajanja so še v teku), dodatno oviro pri 
tem pa predstavlja tudi naš vse večji zaostanek na tehničnem 
in tehnološkem področju. Tudi pri menjavi s socialističnimi 
državami nismo dosegli uravnotežene menjave, pač pa smo v 
te dežele vrednostno in v strukturi povečali izvoz ter zmanjšali 
uvoz ter tako precej povečali trgovinski presežek. Ta tudi 
obremenjuje naše gospodarstvo, saj večje terjatve na klirin- 
škem računu predstavljajo potencialno možnost povečanega 

pritiska teh držav na zniževanje cen. Menjava z deželami v 
razvoju najbolj odstopa od planskih opredelitev ter tudi od 
sklepov konferenc neuvrščenih dežel, saj se delež izvoza v te 
dežele že od 1981. leta znižuje (od 18,2% v letu 1982, se je 
konec 1986. leta znižal na 10,6%) in je lani dosegel enako 
vrednost kot pred desetletjem, pa tudi delež uvoza iz teh dežel 
je zadnjih nekaj let precej nizek. Res je, da je zaradi podobnih 
problemov z eksterno likvidnostjo, kot jih imamo sami, nor- 
malno poslovno sodelovanje s temi deželami težavno (zlasti 
pri rednih uvozno-izvoznih poslih), vendar pa smo v planu 
stavili predvsem na višje oblike sodelovanja, kjer pa, kot kaže 
ni bilo vidnejših premikov. 

Gospodarsko sodelovanje z obmejnimi območji je v letu 
1986 zabeležilo nižjo aktivnost na izvozni kot uvozni strani, 
kar je predvsem posledica sprememb v devizni zakonodaji. V 
nasprotju s tem pa je bila menjava na osnovi koopercij lani v 
porastu (izvoz je bil večji za okoli 34%, uvoz pa za 8%). Lani 
smo z Italijo sklenili 14 novih kooperacijskih pogodb, s sosed- 
njo Avstrijo pa 10. Poleg tega sta bili v Avstriji ustanovljeni 
tudi dve mešani podjetji na področju računalništva in kovin- 
ske industrije. Glede na možnosti, ki jih nudijo znanstveno- 
raziskovalne ustanove v teh območjih, je naše vključevanje 
skromno, predvsem pa je premalo prenosa rezultatov na 
področju znanstveno-tehnoloških raziskav v gospodarstvo. 

3.3 DOMAČI TRG, CENE, OSKRBA — v znamenju 
inflacije 

Daleč močnejša ekspanzija domačega povpraševanja od 
planirane v letu 1986 je v samem začetku srednjeročnega 
obdobja zamajala temeljne predpostavke za stabilnejši 
gospodarski razvoj. Značilno je, da so se realno povečale vse 
komponente domačega povpraševanja, najbolj pa povpraše- 
vanje prebivalstva. Za to je bilo več vzrokov. Prvi - izboljšanje 
odnosov menjave (terms of trade) Jugoslavije s tujino za 10%, 
v primeru Slovenije pa tudi z drugimi republikami in pokraji- 
nama, je pomenil večja razpoložljiva sredstva za dohodke 
faktorjev in se je finančno odražal tudi v nenavadno visoki 
rasti dohodka. Drugi - sprememba razmerij v delitvi dohodka 
v korist osebnih dohodkov in skupne ter splošne porabe je 
povečala kupno moč osebnih dohodkov. Tretji - politika 
obrestnih mer, ki bi lahko preprečila pospešeno prelivanje 
osebnih prejemkov v porabo, je s konceptom programirane 
inflacije popolnoma destimulirala varčevanje in dosegla prav 
nasprotno od tistega, kar so njeni avtorji napovedovali; 
zmanjšanje nagnjenosti prebivalstva k varčevanju je pomenilo 
dodaten impulz povpraševanju in pritisk na blagovne sklade. 

Proizvodnja se je v takšnih razmerah vse bolj orientirala na 
domači trg, izvoz pa je, ob manjši tečajni in netečajni privlač- 
nosti prodaje na tuje trge, stagniral, konvertibilni pa celo 
upadal. Nasprotno pa je uvozno povpraševanje naraščalo. 
Porast in struktura agregatnega povpraševanja sta spodbu- 
dila tudi realno rast družbenega proizvoda, ki pa ne zagotavlja 
dolgoročno stabilne rasti, ker ne temelji na rasti konvertibil- 
nega izvoza. 

Poslabšanje pogojev in perspektiv za stabilnejšo gospodar- 
sko rast je povzročila tudi vrzel med rastjo družbene produk- 
tivnosti dela v letu 1985 in 1986 in realnih stroškov dela — 
osebnih dohodkov. Takšno neravnovesje ima vrsto posledic, 
od neustrezne alokacije proizvodnih faktorjev in okrnjenih 
možnosti za stabilnejši razvoj na dolgi rok, na kratek rok pa 
prek ojačanih stroškovnih pritiskov pospešuje inflacijo in 
zmanjšuje konkurenčnost izvozne proizvodnje. 

Inflacija je bila najbolj viden odraz poglobljenih neravnote- 
žij med ponudbo in povpraševanjem. V letu 1986 je bila 
ponovno rekordna, gibanja na začetku letošnjega leta pa 
kažejo še intenzivnejšo rast. V prvih štirih mesecih letos je 
povprečna mesečna rast cen na drobno znašala 7,5%, stopnja 
inflacije v Sloveniji (merjena s porastom cen na drobno glede 
na enake lanske mesece) je že tri mesece zapored troštevilčna 
in aprila znaša 105%. Raven cen življenjskih potrebščin je bila 
v tem mesecu višja za 104,5%, cen industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcih pa za 76,7% v primerjavi z letom poprej. 

Protiinflacijska politika je bila doslej popolnoma neučinko- 
vita, pogosto je inflacijo celo sama spodbujala (lanskoletni 
koncept programirane inflacije, ekspanzivna denarna poli- 
tika, neprestane spremembe režimov cen). Ne glede na 
različne vzroke je inflacija tudi monetarni fenomen, ki ga je 
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kot takega tudi potrebno obravnavati. S tem v zvezi pa se 
odpirajo izredno pomembna vprašanja emisije denarja, 
izgube Narodne banke Jugoslavije zaradi realiziranih negativ- 
nih tečajnih razlik (za njihov znesek bi se morala zmanjšati 
primarna emisija, pa se ni) in s tem prikritega deficita držav- 
nega proračuna. To pa so, poleg neustrezne politike dohod- 
kov, klasični vzroki hiperinflacije. 

Značilno je tudi (v nasprotju s planskimi usmeritvami), da so 
največje cenovne disparitete nastajale na področjih, kjer so 
cene pod neposredno administrativno kontrolo (kmetijstvo, 
energetika, železnica) in da se, zlasti v gospodarski infrastruk- 
turi, celo poglabljajo. 

Oskrba trga je bila v začetku tega srednjeročnega obdobja 
zadovoljiva. S sproščanjem blagovnih rezerv pa je bilo prepre- 
čeno občasno pomanjkanje mesa. 

Že v letošnjem letu bodo OZD preskrbe morale v bistveno 
težjih pogojih in ob dodatno zapleteni situaciji v ekonomskih 
odnosih s tujino zagotoviti potrebne količine osnovnih pre- 
hranskih proizvodov in nekaterih izdelkov vsakdanje rabe. 
Medtem ko so bila v preteklih letih devizna sredstva za uvoz 
proizvodov osnovne preskrbe oziroma surovin za njihovo 
proizvodnjo zagotovljena v skladu z družbenim dogovorom o 
zagotavljanju in koriščenju deviz za prednostni uvoz, pa se ob 
zdajšnji devizni situaciji to zelo zaostruje. Kritično je predv- 
sem pravočasno zagotavljanje mineralnih gnojil za dognoje- 
vanje in sredstev za zaščito rastlin, enak problem pa grozi 
preskrbi z zdravili, s pralnimi praški, z nafto in naftnimi deri- 
vati. 

Za zagotavljanje preskrbe z osnovnimi prehranskimi proiz- 
vodi so veliko prispevala tudi sovlaganja v drugih republikah 
in še posebno v SAP Vojvodini. 

Pri urejanju osnovne preskrbe naj bi pomembno vlogo 
odigrale tudi novo ustanovljene občinske in republiška skup- 
nost za preskrbo, s čimer je zagotovljeno dolgoročno zago- 
tavljanje sredstev za te namene. 

3.4 RAZVOJ NEKATERIH KLJUČNIH 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

3.4.1 INDUSTRIJA - želja po modernizaciji 
Organizacije združenega dela slovenske industrije so v 

prvem letu planskega obdobja vložile precej naporov v 
modernizacijo in rekonstrukcijo proizvodnih zmogljivosti in 
pripravljale investicijske programe za realizacijo v planu in 
dogovoru zastavljenih usmeritev. A dinamika naložb, rekon- 
strukcij in modernizacij bo odvisna od razpoložljivih finanč- 
nih sredstev in poslovnega uspeha organizacij združenega 
dela pa tudi od nemotene in pospešene proizvodnje. V neka- 
terih OZD, nosilkah nešega industrijskega razvoja, se v zad- 
njem času kopičijo težave (izgube, zastareli proizvodni pro- 
grami itd.), ki utegnejo zelo ovirati realizacijo zastavljenih 
ciljev, odločilno pa lahko vplivajo tudi na socialno varnost 
delavcev. 

Uvajanje računalniško vodenih procesov v proizvodnji, 
povezava industrije s projektantskimi organizacijami ter usta- 
navljanje novih propulzivnih obratov, s sodobno kooperacijo, 
na osnovi višje ravni znanja, poteka počasi. Pričakovana 
aktivna vloga drobnega gospodarstva pri prestrukturiranju 
industrije v prvem letu planskega obdobja še ni opazna. 

Izvajanje ključnih usmeritev iz plana in Dogovora o temeljih 
plana po posameznih industrijskih panogah pa je naslednje: 

V SOZD Združeni proizvajalci strojne opreme so pripravili 
tehnološko sklenjen in programsko usklajen paket investicij- 
skih programov, v katerih naj bi bila udeležena tudi medna- 
rodna finančna korporacija - IFC. Realizacija investiranja naj 
bi potekala v letih 1986-1989. Gre za pet nosilnih projektov 
enajstih organizacij ZPS-a, katerih namen je tehnološka poso- 
dobitev proizvodnje z razširitvijo zmogljivosti obstoječih in 
hkrati perspektivnih proizvodnih programov ter v razvoj novih 
programov. 

V Tomosu se uspešno nadaljuje prestrukturiranje proizvod- 
nje z modernizacijo opreme in tehnologije ter komplementar- 
nim povezpvanjem s kooppranti in drugimi poslovnimi part- 
nerji v okviru Skupnosti motorneintJustrijeTOMOS1.3. Članice 
Poslovne skupnosti TAM so. sklenile samoupravni sporazum o 
temeljih skupnega plana, za povečanje deleža proizvodnje 
sodobno zasnovanih gospodarskih cestnih motornih in prik- 

ljučnih vozil. V obdobju 1986 do 1990 bodo ob sodelovanju z 
drugimi domačimi in tujimi partnerji težili k povečanju deleža 
proizvodnje sodobno zasnovanih gospodarskih cestnih 
motornih in priključnih vozil. Zato je bil izdelan investicijski 
program »Projekt 515 in prestrukturiranje proizvodnje TAM«, 
z udeležbo mednarodnih kreditov in soudeležbo inozem- 
skega poslovnega partnerja. Investicija vključuje opremo tudi 
za posodobitev proizvodnje kooperantov in dobaviteljev delov 
za novo proizvodnjo in naj bi bila postopoma realizirana do 
leta 1989. 

V SOZD Agros nadaljujejo s prestrukturiranjem proizvodnje 
na višjo tehnološko raven s proizvodnjo novih kmetijskih 
strojev. Na osnovi lastnega razvoja in delno s sredstvi Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije razvijajo posebne kmetijske 
stroje za hribovita področja. Poslabšan ekonomski položaj 
kmetijstva in neugodni pogoji za nakup kmetijskih strojev 
narekuje delno preusmerjanje proizvodnje v nekmetijske pro- 
grame. 

SOZD Iskra pripravlja razvojne programe na področju 
mikroelektronike, računalništva, telekomunikacij in aktorike 
(avtomatika, kibernetika, robotika). V fazi priprav so investicij- 
ski programi s področja mikroelektronike in aktorike; pri 
pripravi investicijskega programa mikroelektronike so težave 
z zagotavljanjem sredstev. V teku je naložba v razvojno- 
proizvodni center za računalništvo. Priprave na naložbo v 
telekomunikacije (javni digitalni telefonski sistemi) pa so v 
zaključni fazi. 

V SOZD Gorenje teče priprava na tehnološko posodobitev 
opreme in na prestrukturiranje v smer tehnološko zahtevnej- 
ših programov. Glavnina investicijskih programov je še v 
izdelavi, kar bo povzročilo določen zamik pri realizaciji. 

Negotovi pogoji gospodarjenja ter kritična situacija v proiz- 
vodnji zdravil, umetnih gnojil, rastlinskih zaščitnih sredstev, 
proizvodnji pralnih praškov in surovin za nje ter slabi oskrbi z 
aromati ovira razvoj v kemični industriji. 

članice SOZD Kemija so v Belinki, Colorju, Donitu, Jubu, 
Heliosu in Melaminu končale nekatere rekonstrukcije in 
modernizacije, odprle skupni računalniški center. V SOZD-u 
so opredelili projekte skupnega pomena, projekte članic in 
razvojne ter raziskovalne projekte in pričeli z intenzivnimi 
pripravami za njihovo realizacijo. 

V DO Tovarna dušika Ruše, Zlatorog, Pinus in Exoterm so 
končali nekatere rekonstrukcije in modernizacije in se pri- 
pravljajo na modernizacije in rekonstrukcije v nadaljnjo 
izgradnjo modernizacije kalcijevega karbida, odpravo ozkih 
grl v proizvodnji organskih gnojil, izgradnjo naprav za 
suspenzijska gnojila, modernizacijo tehničnih plinov, rekon- 
strukcijo proizvodnje detergentov, proizvodnjo maščobnih 
estrov, posodobitev obrata za tekoča rastlinska sredstva, 
posodobitev zmogljivosti za formulacijo praškastih herbici- 
dov, postavitev kemične sinteze za proizvodnjo .nekaterih 
rastlinskih zaščitnih sredstev, modernizacijo in razširitev 
obrata livarskih premazov in rekonstrukcijo v drobilnici petrol 
koksa. 

V DO Krka so končali modernizacijo dela proizvodnih linij v 
obratih za proizvodnjo zdravil; pripravljen je investicijski pro- 
gram za modernizacijo drugega dela proizvodnih linij v obra- 
tih za proizvodnjo zdravil, farmacevtskih surovin in izgradnjo 
infrastrukturnih objektov. Po končani izgradnji fermentativne 
proizvodnje gentamicina poteka v Leku tretja faza naložbe v 
posodobitev farmacevtske proizvodnje in Imajo pripravljene 
projekte za modernizacijo kemijske proizvodnje, kjer so izve- 
dena prva pripravljalna dela. 

Končane modernizacije v DO Sava (razširitev namenske 
proizvodnje in modernizacija proizvonje avtopnevmatike) ter 
pričeta izgradnja optima I in pripravljeni večji investicijski 
programi (optima II in pričeta izgradnja razvojno raziskoval- 
nega centra ter prevleke valjev) pomenijo nadaljnji korak pri 
realizaciji planskih usmeritev gumarske industrije. 

V Cinkarni Celje, Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik, 
Tovarni dušika Ruše in Tovarni organskih kislin vzporedno z 
naložbenimi namerami (intenzifikacija titanovega dioksida, 
posodobitev proizvodnje barijevega sulfida, razširitev antiko- 
rozivnih premazov, modernizacija obrata preparatov za gra- 
fično industrijo, modernizacija tehnološkega procesa fos- 
forne kisline, proizvodnja alkalij, modernizacija obrata finali- 
zacije citronske kisline) zagotavljajo tudi pogoje in finančna 
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sredstva za zagotovitev čistejšega okolja za del proizvodenj, 
ki to zahtevajo. 

Z začetkom poiskusne proizvodnje v novi jeklarni na Jeseni- 
cah in z drugimi zaključenimi modernizacijami, se uresniču- 
jejo temeljni cilji v črni metalurgiji: osnove za izdelavo kvali- 
tetnejših vrst jekla, zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
manjša specifična poraba energije; v barvasti metalurgiji pa 
poteka modernizacija proizvodnje primarnega aluminija v 
skladu s programom. Rudnikom svinca, cinka in živega srebra 
je predvsem zaradi nizke vsebnosti kovine v rudi onemogo- 
čeno rentabilno poslovanje. V teku so dela, ki-bodo na pod- 
lagi poglobljenih študij opredelila razvoj organizacij, v katerih 
so ti rudniki. 

V panogi predelave nekovinskih rudnin je rezultat naložb, 
zaključenih v tem obdobju, doslej predvsem zmanjšanje spe- 
cifične porabe energije; v panogi pridobivanje nekovinskih 
rudnin pa pripravljajo glede na potrebe trga nekaj programov 
za povečanje proizvodnje. 

V tekstilni industriji po nekoliko boljših rezultatih v minulem 
letu spet ne dosegajo načrtovane modernizacije opreme in 
poslovanja, kar je pogojeno s prevelikimi finančnimi obreme- 
nitvami in nesposobnostjo vračanja kreditov. 

V usnjarski industriji zaradi neustrezne dohodkovnosti (vsa 
prosta sredstva gredo za vračanje kratkoročnih kreditov) ne 
dosegajo planirane prenove modernizacije opreme in poslo- 
vanja. 

Za prestrukturiranje se v lesni industriji SOZD Gozdno 
lesno gospodarstvo, SOZD Slovenijales ter SOZD Uniles pri- 
pravljajo na skupni jugoslovanski izvozni program AKA (Ame- 
rika, Kanada, Avstralija) ter podoben program za Zahodno 
Evropo. Oba programa bosta obsegala izdelke visoke kakovo- 
sti z veliko vloženega znanja. Izredno težak položaj lesne 
industrije, njene velike izgube in ekološke razmere silijo 
panogo k razmišljanju o koreniti preobrazbi. 

V celulozno papirni industriji nekatere DO izvajajo moderni- 
zacije v smeri vpeljevanja računalniško in energetsko varčno 
vodene proizvodnje in skrbi za čisto okolje; posebno pozor- 
nost posvečajo razvoju informatike in kontroli energetskih 
naprav. 

V proizvodnji raznovrstnih izdelkov dosegajo vse 
pomembne planske usmeritve; če jih pri delu ne bi oviral 
devizni zakon, bi bili rezultati izvoza še ugodnejši; V grafični 
industriji pa zaostajajo v izvozu in posodabljanju opreme. 

3.4.2 ENERGETIKA — potreba po racionalizaciji rabe 
V srednjeročnem obdobju 1986-1990 predvideva družbeni 

plan SR Slovenije poprečno letno realno rast družbenega 
proizvoda 3,5% in koriščene energije 2,4%. Takšno razmerje 
ustreza"pol trdf razvojni varianti porabe energije, o kateri je 
bilo govora tudi na Konferenci SZDL »Ekologija, energija in 
varčevanje«. Prav tako je Družbeni plan SRS vpet v Program 
razvoja energetike SFRJ do leta 2000 (z vizijo do leta 2020), 
glede na skupne programe in skupna vlaganja, ter racionalno 
koriščenje in pretvorbo energije v enotnem jugoslovanskem 
prostoru. 

Vendar je bila v letu 1986 poraba koriščene energije za 7,6%: 
(planirano 2,4%) večja, kot leta 1985. Razlog je bil predvsem 
visoka rast porabe tekočih goriv v prometu (17,7%) ter tekočih 
(20,7%) in trdih (10,9%) pri ostali porabi (glej tabelo 26). Trend 
se nadaljuje tudi v letu 1987. Vzrok je relativna pocenitev teh 
goriv (po statističnih podatkih so cene izdelkov v proizvodnji 
naftnih derivatov zaostale za 43% v primerjavi s povprečjem 
cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih). Energetska odvis- 
nost je bila vSR Sloveniji v letu 1986 manjša za 4,6% kot v letu 
1985 (razlog je v proizvodnji rumene pogače v Rudniku urana 
Žirovski vrh, ki jo upoštevamo kot primarno energijo). 

V prvem letu srednjeročnega plana za obdobje 1986-1990 
je bilo za elektroenergetske objekte in premogovništvo zago- 
tovljenih 52.591 mio din sredstev, kar je le 62% predvidenih po 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana ISEP SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995. Reali- 
zacija programa je bila 50.029 mio din. Razliko 2.562 mio din 
je ISEP porabila za depozit pri Interni banki elektrogospodar- 
stva za pemoščanje likvidnostnih težav. Nedoseganje plana je 
posledica premalo zbranih sredstev in nepodpisane pogodbe 
za investicijo v SR BiH za izgradnjo TE Ugljevik II z močjo 100 
MW, ter zaostanek s pričetkom gradnje HE Vrhovo z močjo 35 
MW. Ti zapleti so povzročili odlog pričetka gradnje. S tem je 

ogrožena izgradnja 347 MW v tem planskem obdobju. 
Podatki o poslovanju leta 1986 in prvem četrtletju 1987 

kažejo, da je pretežni del ekonomskih problemov skoncentri- 
ran v elektrogospodarstvu in premogovništvu. Ta del energet- 
skega gospodarstva kljub temu, da je tehnično-tehnološko 
učinkovit sistem, nadaljuje z motnjami v poslovanju. Glede na 
to, da je v prvih treh mesecih letošnjega leta veljala visoka 
sezona in glede na dejstvo, da zaenkrat še ni bil realiziran 
noben ukrep, čigar realizacija bi pomenila relativno poveča- 
nje dotoka finančnih sredstev, je ob polletju pričakovati po 
podatkih izvajalcev nadaljnje slabšanje ekonomskega polo- 
žaja elektrogospodarstva in premogovništva, kar ima lahko 
negativne posledice tudi na področju financiranja razširjene 
reprodukcije. V dani situaciji je bržčas najboljši izhod, da 
Zvezni izvršni svet čimprej sprejme ceno z odlokom, vzpo- 
redno pa se nadaljuje s pripravami strokovno utemeljenih 
predlogov za oblikovanje cen na podlagi skupnih elementov. 

Za pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji naj 
bi v tem srednjeročnem obdobju začelo obratovati več proiz- 
vodnih objektov. Po informacijah Elektrogospodarstva Slove- 
nije je stanje sledeče. Gradnja HE Mavčiče je končana, v fazi 
gradnje pa sta 9. in 10. agregat pri HE Fala. V zvezi s pripravo 
potrebne dokumentacije za izgradnjo HE na Savi in Muri je 
največ aktivnosti opravljenih za 4 HE, od tega po 2 na vsaki 
reki. Po programu naj bi se prva gradila HE Vrhovo, ki ima že 
sprejet investicijski program in izdelan lokacijski načrt ter 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za HE Hrastje je 
izdelan investicijski program, v delu pa je izdelava lokacij- 
skega načrta. Pri HE Boštanj sta v fazi izdelave investicijski 
program in lokacijski načrt, pri HE Veržej pa je v fazi izdelave 
investicijski program. Za ostala dela na Savi in Muri (Blanca, 
Mota, Brestanica, Gibina, Krško, Brežice) velja, da so zaklju- 
čena predhodna dela. V delu je tudi projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za TE Trbovlje III. 

Dolgoročni plan SRS predvideva, da bo pred dokončno 
odločitvijo o gradnji hidroelektrarn na Savi in Muri treba 
proučiti možnosti, ki jih daje okolje in vse vplive na okolje in 
podtalnico. Odgovorov od odgovornih resorjev v zvezi s tem 
vprašanjem še ni. 

V letu 1986 ni bila sprejeta lokacija odlagališča za radioak- 
tivne odpadke. Investiranje in izgradnje malih HE se realizira 
po planu. Samoupravne stanovanjske skupnosti bi morale 
zagotoviti usmerjanje sredstev za prenovo stanovanjskih 
objektov in stanovanj v izboljševanje toplotne izolacije,pa 
zaradi pomanjkanja sredstev tega niso mogle storiti. Izvaja pa 
se program vgrajevanaja merilnikov toplote v obstoječe sta- 
novanjske objekte. V izdelavi je program za sanacijo velikih 
energetskih objektov s čistilnimi napravami in program za 
kvalitetno rabo energije v kombinirani proizvodnji električne 
in toplotne energije. 

Naftno in plinsko gospodarstvo je plan razvoja realiziralo 
77% glede na SaS o temeljih plana ISNAP SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 in plana 
ISNAP za leto 1986. Raziskave nafte in plina so bile izvedene v 
planiranem obsegu, realizacija geofizikalnih raziskav pa je 
bistveno manjša. Raziskave v Črni gori so bile realizirane v 
manjšem obsegu, kot je bilo načtovano (29% realizacija). 
Terenske raziskave za podzemno skladišče plina so zaklju- 
čene, dokončni rezultati pa še niso znani. Ključni problem pri 
investiranju je izpad akumulacije v INA-Lendavi TOZD RPNP 
(Raziskave in pridobivanje nafte in plina) zaradi znižanja cene 
surove nafte, kar ogroža izvedbo planiranih del. Dela na 
priključkih na magistralni plinovod je ovirala dolga zima in 
zastoj pri pridobivanju zemljišč. Investicijska vrednost se je 
povečala za eno tretjino, rok izgradnje se je povprečno 
podaljšal za štiri mesece. Izpadla je izgradnja plinovoda Pal- 
manova - Nova Gorica, ker še ni sklenjen meddržavni spora- 
zum o dobavi alžirskega plina. 

Po podatkih Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin SR Slovenije je širitev magistralnega plinovoda 
končana na odseku Ptuj. V fazi gradnje so odseki Domžale, 
Ajdovščina, Ljutolfana, Žalec, Dravograd - Otiški vrh, Loga- 
tec, PreboIdj MarskacSofeota in Gornja Radgona. Gradbeno 
dovoljenje inh'đOodseV-Radovljica, pridobljeno Ibkacijsko 
dovoljenje pa odseKi Slovenske konjice in Majšperk. Odseki: 
Slovenj Gradec, Vrhnika; Ormož in povezava sistema z Italijo 
so v fazi idejnega projekta. Del priključka Kranj je v gradnji, 
del pa v fazi idejnega projekta. Končan je tudi del odseka 
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Kamnik, del pa je še v fazi idejnega projekta. 
Zahtevo po racionalnejši in zmernejši rabi energije, ki jo 

predvideva že Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986- 
1990, podpirajo tudi usmeritve problemske konference »Ener- 
gija, ekologija in varčevanje«. 

Na številnih področjih so velike možnosti za posredno var- 
čevanje z energijo: na področju prometa in prometne infra- 
strukture, telekomunikacij, ogrevanja itd. Program ukrepov za 
racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in 
porabe energije je bil sprejet prvič leta 1977, v lanskem letu pa 
je bil dopolnjen z novimi spoznanji in veljavni razpravi tudi 
osvojen. Njegovo realizacijo pa ovirajo neugodne družbeno- 
ekonomske razmere. V pogojih visoke inflacije, netržnega 
določanja cen, monopolističnega obnašanja proizvajalcev, 
podcenjene energije itd. ni ekonomske vzpodbude za zmanj- 
ševanje porabe, družbeni odnosi ne vzpodbujajo inovativnih 
procesov in strokovno znanje ostaja preveč neizkoriščeno. V 
taki situaciji je razumljivo, da hitrih uspehov pri rabi energije 
ne moremo pričakovati. Podoben učinek ima nizka stopnja 
razlikovanja kvalitete proizvodov glede na racionalnost rabe 
energije (obveščenost uporabnikov, stanje na področju stan- 
dardizacije, pomankanje kvalitetnih proizvodov na trgu itd.). 

Za racionalnejšo rabo energije bi bilo smotrno preveriti tudi 
možnost financiranja racionalnih, učinkovitih in ekološko 
ugodnih investicij (npr. kombinirane proizvodnje elektrike in 
toplote v lasti uporabnikov, optimizacije energetske porabe 
postrojenj in proizvodenj ipd.) iz sredstev gospodarstva, zbra- 
nih za zadovoljevanje potreb po energiji. Racionalno rabo 
energije je pripravljena z ugodnimi krediti podpreti tudi Med- 
narodna banka za obnovo in razvoj (90 mio US $), a za tako 
ugoden kredit v gospodarstvu ni pravega zanimanja. 

Nekatere opravljene raziskave kažejo, da bi bilo pri današnji 
strukturi proizvodnje mogoče v slovenski industriji zmanjšati 
porabo energije povprečno za 10,4% in stroške zanjo pov- 
prečno za 8,9%. Gre le za relativno hitro izvedljive naložbe z 
ekonomskimi učinki, pri katerih se investicijska vlaganja povr- 
nejo v dobi treh do štirih let. Raziskave so za podjetja poka- 
zale, da so možni tudi večji energetski prihranki (groba 
ocena: 20-30%), ki pa bi zahtevali obsežnejše in večje investi- 
cije z daljšo dobo vračanja. Glede na ugotovitve o neučinkovi- 
tosti rabe energije v SR Sloveniji in velike ekološke obremeni- 
tve, je vsekakor potrebno sredstva usmeriti tako, da bodo 
dajala največji narodnogospodarski učinek v najkrajšem 
času. 

Pridobivanje in predelava premoga zavzema že takšen 
obseg, da negativno vpliva na okolje. Naši premogi imajo 
veliko vsebnost žvepla in negorljivih snovi, ter nizko kalorično 
vrednost in so zato neprimerni za kurjenje v individualnih oz. 
manjših kuriščih. Prodaja lignita v splošni porabi pa se pove- 
čuje. S stališča okolja bi bilo nekoliko ugodnejše povečanje 
porabe rjavega premoga zaradi večje kalorične vrednosti in s 
tem manj obremenitev s prevozi in manjšim onesnaževanjem 
z pepelom in žveplovimi plini. Najmanjše ekološke posledice 
bi imeli z uvozom rjavega oz. črnega premoga. 

Zaenkrat je še skromen poudarek na koriščenju alternativ- 
nih virov energije, kot so veter, geotermalna toplota, kmetijski 
odpadki, aktivno (sončni kolektorji) in pasivno (arhitektonske 
rešitve z ustrezno usmeritvijo objektov) koriščenje sončne 
energije. 

Vse močnejša je nenaklonjenost javnosti velikim posegom v 
prostor in okolje, ki jih povzroča zadovoljevanje potreb po 
energiji, še posebej danes, ko so uničujoče posledice usmeri- 
tev na področju rabe energije v preteklosti očitne v velikem 
delu slovenskega prostora. Pri tem izvajalci v Energetski 
skupnosti Slovenije svojih konceptov rabe prostora in narav- 
nih virov ne utemeljujejo s kvalitetnimi tovrstnimi strokovnimi 
podlagami in še nimajo dovolj raziskanih vplivov na okolje. Ne 
predložijo javnosti možnosti reševanja energetskih potreb v 
variantah, z obrazložitvijo posledic variant v prostoru in oko- 
lju, kar omejuje kvalitetno sprejemanje postopkov odločitev. 

Na sedanji stopnji razvoja so racionalni tudi manjši ener- 
getski 
objekti. S tem, da so bolj razkropljeni, so strateško prav tako 
pomembni, manj ranljivi, napaka na njih pa pomeni manjši 
rizik za okolico in je lažje obvladljiva. 

Glede na ustvarjen narodni dohodek spadamo med srednje 
razvite dežele, po porabi energije med visoko razvite. Srednje 

razvite države porabijo 2 do 3 kWh električne energije na 
dolar družbenega proizvoda, a visoko razvite 6 kWh/dolar. 

3.4.3 Kmetijstvo - slabšanje razmer 
Kriza v kmetijstvu se podaljšuje že v tretje leto in jo nekateri 

ukrepi ekonomske politike v letih 1986 in 1987 samo delno in 
za kratek čas prekinjajo. Je posledica neugodnega položaja te 
dejavnosti v gospodarskem sistemu, v ekonomski in razvojni 
politiki, pa tudi vmešavanja države, predvsem pri oblikovanju 
cen. Zaostrene gospodarske razmere so se odrazile v kmetij- 
stvu bolj kot v drugih gospodarskih področjih zaradi specifič-' 
nosti te proizvodnje in zaradi slabe agrarne strukture. Eko- 
nomska politika kratkoročno rešuje akutne probleme s ciljem 
dobre oskrbe. Sprejeti ukrepi v regresiranju reprodukcijskega 
materiala in obrestnih mer, v kreditno-monetarni politiki ter 
intervencije za pospeševanje proizvodnje hrane so pripomo- 
gli k ohranitvi tržne ravni proizvodnje in k delnemu izboljšanju 
ekonomskih rezultatov - problemi pa ostajajo in gospodar- 
ske razmere v kmetijstvu se ponovno zaostrujejo. 

Poslabšani ekonomski položaj zasebnih proizvajalcev in 
družbenih organizacij že povzroča negativne spremembe v 
strukturi kmetijske proizvodnje, ki bodo vplivale na razvoj in 
omejevale proizvodnjo hrane (nadaljnje slabšanje agrarne 
strukture, slabšanje organiziranosti zadružništva, ogrožanje 
socialne varnosti kmetov, upadanje števila čistih kmetij, 
ekstenziviranje proizvodnje (opuščanje živinoreje). Vse bolj 
prihaja do izraza tudi odhajanje strokovnih kadrov iz kmetij- 
skih OZD in mladih s kmetij. V takih pogojih tudi še ni 
sprožena postopna koncentracija kmetijske proizvodnje, ki jo 
nedosledno izvajanje zakonov (zemljiških) in zadrževanje 
sprostitve nesmotrnega agrarnega maksimuma še dodatno 
omejuje. 

Stopnja rast fizičnega obsega se zmanjšuje14. Zaostanek za 
planom se ocenjuje tudi v letu 1987 zaradi problemov v 
živinorejski proizvodnji, ki bodo vplivali tudi na razvoj v pri- 
hodnjih letih. V živilski industriji pa je v letu 1986 dosežena 
rast fizičnega obsega 2,8% (plan 3%), v prvih treh mesecih I. 
1987 pa je padla pod raven istega obdobja v letu 1986. Od leta 
1984 dalje se zaradi neustreznih izvoznih spodbud neustrez- 
nih sistemskih rešitev in zaostrovanja na mednarodnem trgu 
zmanjšuje tudi izvoz agroživilskih proizvodov, predvsem 
živine in mesa. Ker ne deluje devizno tržišče, se čedalje bolj 
zaostruje oskrba z reprodukcijskim materialom, opremo in 
rezervnimi deli. 

Nekajletno poslovanje na robu rentabilnosti je agroživilstvo 
reprodukcijsko izčrpalo. Investicijska aktivnost upada - v 
letih 1985 in 1986 je bilo naložb v kmetijstvo za tretjino manj 
kot poprečno v letih 1981-1984, v letu 1987 pa so nove 
naložbe praktično izostale. Močneje kot skupne so zaostale 
naložbe v posodabljanje proizvodnih zmogljivosti oz. v nove 
proizvodne programe zlasti v živinoreji (govedoreji!), močno 
pa se je povečal delež investicij, ki so podprte z nepovratnimi 
sredstvi (kmetijska infrastruktura). Delež bančnih kreditov v 
predračunski vrednosti je v letu 1986 le še 14% (v letu 1981: 
39%), porastel pa je delež sredstev kmetov (od 35% na 41% v 
istih letih) in delež nepovratnih sredstev. Investicijske naložbe 
že nekaj let upadajo tudi v živilski industriji. 

Učinki uveljavljenih intervencij v pospeševanje proizvodnje 
so slabši od pričakovanj zaradi vedno večjega usmerjanja teh 
sredstev za nadomestila izpada dohodka, ki v kmetijstvu 
nastaja zaradi neustreznih razmerij v primarni delitvi. S tem so 
se v Sloveniji doslej delno zmanjševale negativne posledice 
(na zvezni ravni) sprejetih ukrepov, predvsem cenovne poli- 
tike oz. zadrževanja rasti cen agroživilskih proizvodov za 
stroški in za inflacijo. 

Izvajanje prostorsko ureditvenih operacij kot pomembne 
razvojne naloge kmetijstva je v letu 1986 zaostajalo za pla- 
nom. Ocenjujemo, da so vzroki tudi v neizdelanih dolgoročnih 
in srednjeročnih planih kmetijsko zemljiških skupnosti občin 
(ki jih terja 6. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih prav zaradi 
usklajevanja interesov pri pravilni rabi zemljišč ter točka 
3.1.11 Dolgoročnega plana SR Slovenije) ter v tem, da druž- 
beni plani občin še nimajo usklajenih območij za vse agro- 
operacije. Hidromelioracije in nekatere agromelioracije pote- 
kajo v skladu s planom, zaostajajo pa nakup in komasacije ter 
agromelioracije v hribovitih oz. deagrariziranih območjih. 
Izvajanje deloma zavira tudi dolgotrajno pridobivanje dovo- 
ljenj za usposabljanje zemljišč, ki jih zahteva prostorska zako- 
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nodaja. Ob sicer zagotovljenih nepovratnih sredstvih za 
naložbe v kmetijsko infrastrukturo pa v letošnjem letu že 
postaja problematična celo zagotovitev 20% lastnih sredstev 
(krediti bank) in s tem realizacija plana ureditve zemljišč15. 

V strukturi kmetijskih zemljišč, ki spreminjajo namembnost 
ie še vedno prevelik pritisk na pozidavo najboljših kmetijskih 
zemljišč. Za potrebe urbanizacije se še vedno premalo izkoriš- 
čajo slabša kmetijska zemljišča in manjvredni gozdovi, čeprav 
je sprememba namembnosti gozdnih zemljišč v zadnjih letih 
povečana. Odškodnina zaradi spreminjanja namembnosti je 
za najboljša kmetijska zemljišča prenizka in ne usmerja inve- 
stitorja na slabša kmetijska zemljišča. Zato bo potrebno 
uskladiti prostorske sestavine srednjeročnih planskih aktov 
občin na podlagi obveznih izhodišč dolgoročnega plana SR 
Slovenije in pri tem zavarovati območja kmetijskih zemljišč, ki 
so temelj proizvodnje hrane v SR Slovenije - 1. območje 
kmetijskih zemljišč pred urbanizacijo. Za načrtovane posege 
je treba pripraviti možne alternativne lokacije na slabših kme- 
tijskih zemljiščih. 

Začetek izdelave agrokarte v nekaterih občinah kasni. K 
izdelavi te karte so pristopili v 36 občinah od 39 občin, v 
katerih imajo najnovejše posnetke cikličnega aerosnemanja, 
ki so temeljna podlaga za izdelavo kartografske podlage za 
agrokarto. 

Jesenska in spomladanska setev sta potekali befez bistvenih 
zastojev, tudi oskrba z mineralnimi gnojili in zaščitnimi sred- 
stvi doslej ni bila bistveno motena; trenutno pa se pojavlja 
pomanjkanje surovin iz uvoza za proizvodnjo teh sredstev, s 
čimer je ogroženo dognojevanje in določene zaščite po- 
sevkov. 

Ob neugodnih gibanjih v kmetijski in živilski proizvodnji je 
treba predvsem poudariti nujnost izvrševanja nekaterih 
pomembnejših planskih nalog oz. ukrepov: odpraviti neskla- 
dja v primarni delitvi, pospešiti koncentracijo proizvodnih 
zmogljivosti, zlasti zemljišč, in zagotoviti za kmetijstvo spre- 
jemljive pogoje kreditiranja naložb. Poleg tega pa bo nujno 
analizirati učinke povečanih obremenitev v pokojninskem, 
zdravstvenem zavarovanju in socialnem varstvu, prav tako 
oceniti učinke sprejetih ukrepov v davčni politiki in prispevkih 
na obdelanost kmetijskih zemljišč, na intenzivnost proizvod- 
nje in na obseg družbeno organizirane proizvodnje. Pri pri- 
pravi programa pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1988 
in dalje bo treba proučiti možnost zbiranja nepovratnih sred- 
stev v novih pogojih (glede virov in osnov obračunavanja 
prispevkov) in možnost določitve višje stopnje republiškega 
prispevka za republiški program (ob istočasnem delnem 
zmanjšanju občinske stopnje). 

3.4.4 Gozdarstvo — gozdovi propadajo 
Posek in blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov je bila 

v letu 1986 za okoli 5 % nad planiranim obsegom. Vendar 1/3 
tega obsega predstavlja napadel les zaradi onesnaženosti 
zraka, naravnih ujem in škodljivcev. Obseg škode je že tolik- 
šen, da se s tem bistveno spreminjajo pogoji gospodarjenja z 
gozdovi16. Proizvodnja lesa se zmanjšuje, saj prirastek pada 
zaradi zmanjšanja vitalnosti sestojev in nižjih lesnih zalog. 
Stroški izkoriščenja, gojenja in varstva gozdov se povečujejo, 
naravna obnova gozdov je v najbolj ogroženih območjih izk- 
ljučena. Ovirano je zagotavljanje varovalnih, hidroloških, kli- 
matskih, higiensko-zdravstvenih ter estetskih in turističnih 
rekreativnih funkcij. Vse to zahteva dodatna sredstva za sana- 
cijske, meliorativne in protierozijske ukrepe, kjer obnova 
sestojev z gospodarskim drevesnimi vrstami ne pride več v 
poštev. Nemudoma je treba začeti s pospešeno sanacijo 
žarišč onesnaževanja zraka. 

Struktura blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov - v 
družbenem in zasebnem - sektorju kaže močan porast iglav- 
cev, zaradi zdravstvenih razlogov in dohodkovnih motivov, 
kar ni v skladu s predvidevanji v Dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Oskrba lesne 
industrije z gozdnimi sortimenti iz Slovenije je bila v letu 1986 
boljša, z lesnimi ostanki pa zaradi preusmeritve v energetske 
namene slabša. 

Planirani obseg vlaganj v letu 1986 je nekoliko zaostajal pri 
obnovi in negi gozdov, povečan pa je pri melioracijah gozdov. 
Zaostaja izgradnja gozdnih komunikacij zaradi vse slabšega 
dohodkovnega položaja gozdarstva in predelave lesa (ki za te 

namene združuje sredstva) ter zaradi predragih kreditnih 
sredstev. 

Dohodkovni položaj gozdarstva se še nadalje slabša zaradi 
neustrezne cene lesa in povečanih stroškov proizvodnje. 
Temu so se pridružile v letu 1985 in 1986 še ujme, ki so 
prizadele večino gozdnogospodarskih organizacij, ekonom- 
ske težave lesne industrije in povečane obveznosti gozdnogo- 
spodarskih organizacij za biloška vlaganja. 

Do maja meseca je SIS za gozdarstvo Slovenije pripravil 
tekstualni del dolgoročnega in srednjeročnega plana in ima v 
pripravi kartografsko dokumentacijo k dolgoročnemu in sred- 
njeročnemu planu. 

3.4.5 Vodno gospodarstvo — skrb za čistejšo vodo 
V letu 1986 je bil v vodnem gospodarstvu dan poseben 

poudarek izgradnji osnovne mreže na površinah, predvidenih 
za melioracije, čiščenju Notranjske reke, oskrbi s pitno vodo 
in pripravi sanacijskih ukrepov pri izgradnji HE Vrhovo na 
Savi. 

Osnovna odvodnja je bila realizirana le 80 %-no zaradi 
pomanjkanja projektov in daljšega usklajevanja navskrižnih 
interesov v prostoru. V letu 1986 je bila dograjena akumula- 
cija Klivnik za bogatenje nizkih vod reke Reke, v zaključni fazi 
sta akumulaciji Vogeršček v Vipavski dolini in Prigorica pri 
Ribnici. 

V letu 1986 je bil pripravljen sanacijski program industrije in 
najpomembnejših komunalnih čistilnih naprav v zvezi z 
izgradnjo HE Vrhovo, v katerem so predvideni nosilci sana- 
cije, finančna sredstva in usklajenost s plani delovnih organi- 
zacij, občin in družbenim planom SRS. 

V objekte za oskrbo s pitno vodo je bilo vloženo za 4 % več 
sredstev od predvidenih, predvsem zaradi nadaljevanja 
izgradnje Primorsko-kraškega vodovoda in vodovoda v Beli 
Krajini. Nadaljujejo se dela na primorsko-kraškem in dolenj- 
skem regionalnem vodovodu, za vse ostale regionalne vodo- 
vode pa so v teku raziskovalna dela. 

Hidrološke raziskave so opravljene na vseh območjih pod- 
talnic, za katere je Zveza vodnih skupnosti že pripravila stro- 
kovne podlage za določitev varovanih območij. Občini Krško 
(Krško-Brežiško polje) in Celje (Celjska kotlina) sta odloke za 
zavarovanje že sprejela, za vse druge podtalnice (Sorško 
polje, Dravsko-Ptujsko polje, Mursko polje, Domžalsko-Men- 
geško polje) pa so osnutki odlokov z varstvenimi pasovi 
poslani prizadetim občinam. V letu 1986 in 1987 se pospešeno 
pripravljajo strokovne podlage za zaščito območij podtalnic 
17). Izdelava študij in raziskav je bila v letu 1986 realizirana 60 
%. Tudi v letu je dan poudarek na izdelavi katastrov 
onesnaževalcev, vodnih virov, vodnogospodarskih objektov 
in pripravi informacijskega sistema ter hidrotehničnih razi- 
skav za potrebe vodooskrbe. 

Vzdrževalna dela na nižinskih vodotokih in hudournikih, kot 
osnovna vodnogospodarska dejavnost, so bila v letu 1986 
realizirana okoli 90%. Na osnovi Aneksa k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana Zveze vodne skupnosti za 
obdobje 1986—1990 je v letu 1987 do leta 1990 predvideno, da 
bo v te namene vloženih okoli 15% manj sredstev, ki jih bodo 
območne vodne skupnosti združevale za potrebe sanacijskih 
ukrepov na Savi in Notranjski reki ter za izgradnjo namakal- 
nega sistema. 

V letošnjem letu bo izdelana bilanca razpoložljivih in porab- 
ljenih vodnih količirf v SR Sloveniji, ki bo osnova za nadaljnje 
načrtovanje vodne oskrbe in gospodarjenja z vodnimi količi- 
nami. 

V letu 1987 se predvideva tudi novelacija Zakona o vodah, ki 
bo poleg sistema financiranja zajela tudi organiziranost v 
vodnem gospodarstvu. 

3.4.6 PROMET IN ZVEZE — nekaj novih obetov za ceste 
Ob hitrem spreminjanju pogojev gospodarjenja in čedalje 

bolj prisotnih zahtev po ekonomski in tehnično-tehnoloških 
centralizacij in uniffikaciji, zlasti v velikih prometnih sistemih 
je bilo lani v posameznih panogah prometa in zvez težišče na 
reševanju dohodkovnega položaja izvajalcev v teh panogah - 
kar odvrača od celovitosti obravnavanja problemov in ome- 
juje možnosti ocenjevanja vpliva ukrepov na srednjeročni in 
dolgoročni razvoj. Fizični obseg dejavnosti prometa In zvez je 
bil večji za 2 % v primerjavi z letom prej, kar je nižje od 
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predvidevanja družbenega plana. Kljub danim pozitivnim 
strukturnim spremembam se preusmerjanje prometa na 
železnico ni dogajala. 
Nekateri večji nosilci planiranja v prometu nimajo kompletnih 
in po letih razdelanih srednjeročnih planov razvoja, kar bi 
omogočalo ocenjevati realizacijo programa razvoja v tem 
obdobju. Tako tudi ni strokovnih podlag za vodenje teh orga- 
nizacijskih enot, kar otežkoča njihovo aktivno podporo sred- 
njeročnim in k dolgoročnim razvojnim ciljem. 

Ta problematika se odraža tudi v nedodelanosti prostor- 
skega dela srednjeročnih in dolgoročnih planov. Samou- 
pravne interesne skupnosti materialne proizvodnje nimajo 
izdelanih ustreznih strokovnih podlag, ki bi omogočale uskla- 
jevanje interesov v prostoru, kot to določa Zakon o urejanju 
prostora. Odnose na področju usklajevanja neusklajenost 
zakonodaje o urejanju prostora, o gradnji in o investicijah. 

Realizacija dotoka sredstev za financiranje programa raz- 
voja po SaS o temeljih planov SIS materialne proizvodnje in 
primerjava s sprednjeročnim planom je prikazana v Tabeli 20 
Prilivi sredstev so realno okoli 62% od predvidenih.Pomanka- 
nje sredstev za razvojne programe na področju promfeta se 
ujema s padanjem strukturnega deleža investicij v to po- 
dročje. 

Neučinkovitost pri vodenju investicij, zlasti na področju 
gospodarske infrastrukture, nedodelani projekti za investi- 
cije, neupoštevanje različnih interesov glede rabe prostora in 
varstva okolja, nejasnost Zakona o urejanju prostora in 
neupoštevanje pravil stroke pri pripravi posegov v prostor 
(priprava projektov v variantah), pomankljiva in neustrezna 
organiziranost SIS za to dejavnost (glej Majsko analizo 86), 
nemožnost sankcioniranja kršitev pogodbenih obveznosti 
izvajalcev in nezainteresiranost nekaterih SIS za to - vse to 
dodatno zmanjšuje že tako okrnjene možnosti za realizacijo 
programa razvoja na področju gospodarske infrastrukture. 

Podaljšujejo se roki od pričetka do predaje investicije preko 
tistih, ki so predvideni v pogodbah in investicijskih progra- 
mih. V prvem letu tega planskega obdobja so se nadaljevale 
mnoge investicije, ki so ostale nedokončane v preteklem 
planskem obdobju, nekatere še vedno niso predane v obrato- 
vanje, le redke pa so tudi finančno zaključene (po podatkih 
Skupnosti za ceste Slovenije — preko 30% skupne vrednosti 
sredstev predstavljajo investicije v teku!). 
Železniški in luški promet 

ŽG Ljubljana je v prvem letu planskega obdobja nadaljevalo 
s poslovno politiko, podprto z uvajanjem pomembnih tehno- 
loško naprednih novosti, z izboljšanjem kvalitete storitev in z 
aktivnim trženjem. Tako je ob recesiji na transportnem tržišču 
uspelo preprečiti večji upad obsega prometa. Poslovno orien- 
tacijo pa je poleg tržnih razmer močno omejevala vrsta težav v 
poslovanju: likvidnostne težave, administrativno poseganje 
države v cene, ki v nasprotju s planskimi usmeritvami v 
postopno prehajanje na dejanske cene povečuje zaostanek 
cen železniških storitev za rastjo cen industrijskih proizvodov, 
predvsem zaradi administrativnega preprečevanja sicer dogo- 
vorjene hitrejše rasti cen železiških prevoznih storitev od 
splošne rasti cen, se je ŽG Ljubljana znašlo v izredno kritič- 
nem gospodarskem položaju, saj je samo v prvem četrtletju 
letos izguba v poslovanju znašala 17,4 mlrd din, upoštevajoč 

• premalo obračunane obveznosti iz dohodka, osebne dohodke 
ter neustvarjene sklade pa je znašal primanjkljaj prihodkov 
23,6 mlrd din. Najbolj kritično se to odraža pri vzdrževanju in 
obnovi tistih osnovnih sredstev, ki vplivajo na varnost pro- 
meta. K 

Poslovna usmeritev Železniškega gospodarstva Ljubljana 
pa vodi tudi v ukinitev nekaterih vlakov (25), ki imajo premalo 
potnikov, da bi pokrivali z voznino vsaj stroške obratovanja. 

Zaostanek v realizaciji programa razvoja v 1.1986 je bil tako 
kot v prejšnjih letih posledica pomankanja lastnih sredstev ter 
manjšega dotoka združenih sredstev TOZD gospodarstva po 
entnih virih, osnovah in merilih od planiranega. Velik del 
formirane amortizacije je bil angažiran za odplačila glavnic v 
prejšnjem obdobju najetih kreditov. 

Lani je bila končana rekonstrukcija I. faze postaje Divača in 
rekonstrukcija postaje Sežana. Nadaljuje se modernizacja 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na posta- 
jah Jesenice, Divača in Postojna. Pričeta so dela na nadaljni 
modernizaciji ranžirne postaje Tezno. Opravljenih je bilo 59 
km remontov prog in zamenjano 44 kretnic. Poglobljeni so bili 

' predori na odseku Pivka - Divača za doseganje profila JŽ I in 
s tem omogočen normalen prevoz tovorov. Od planiranih 480 
vagonov je dobavljenih 280, ni pa realizirana dobava 15 potni- 
ških vagonov. Zaradi izpada planiranih virov financiranja se 
izvajajo le najnujneše naložbe v obnovo in zamenjavo iztroše- 
nih elementov infrastrukture in voznih sredstev, ki zagotav- 
ljajo spodnjo še sprejemljivo mejo varnosti železniškega pro- 
meta, pri tem pa je bil plan investicij v letu 1986 realiziran le 
okoli 50%. 

Pri načrtovanju železniškega omrežja še ni bila sprejeta 
odločitev za eno od predlaganih variant hitre proge Ljubljana- 
-Dobova. Ravno tako zainteresirani uporabniki še niso ugo- 
tovili družbeno-ekonomske upravičenosti izgradnje opuščene 
železniške proge Dravograd-Slovenj Gradec-Titovo Velenje. 

V Luki Koper promet sicer v globalu ne narašča po tonaži 
ugodne pa so spremembe v strukturi. Silos za žitarice je 
praktično končan, kljub težavam pri realizaciji te investicije. 
Zaradi nerealnega tečaja US dolarja, predvsem pa zaradi 
praktično ukinjenih stimulacij za izvoz luških storitev, se je 
Luka Koper letos znašla v izredno kritičnem gospodarskem 
položaju, saj izguba v prvem četrtletju letos znaša celo 1 3 
mlrd din. 
Cestna infrastruktura 

Lani je bilo za razširjeno reprodukcijo Skupnosti za ceste 
Slovenije za magistralne in za avtoceste zbranih približno 
84% predvidenih sredstev, stroški enostavne reprodukcije so 
realno za 48% presegli prvotno predvidene. V tem je bil 
znaten tudi delež stroškov za odpravo večjih poškodb na 
cestah, ki jih uvrščajo med posledice elementarnih nesreč. 
Lani so znašali 1,7 mlrd oziroma 8,5% stroškov vzdrževanja 
cest. Povečanje stroškov je povezano s povečanim obsegom 
del zaradi neugodnih vremenskih razmer lani, kar je povzro- 
čilo mnoge poškodbe na cestah in celo porušitve nekaterih 
cest. Zaostanek investicijskega vzdrževanja iz preteklih plan- 
skih obdobij še vedno narašča. 

Ob velikih stroških sanacije poškodb ni ostalo sredstev za 
druge rekonstrukcije ter za odpravljanje ozkih grl in za pove- 
čevanje propustnosti na cestnem omrežju. Ne bi smeli dovo- 
liti, da se po izjemno nizki izpolnitvi plana investicijskega 
vzdrževanja v preteklem srednjeročnem obdobju to ponovi 
tudi v tem planskem obdobju. 

S povečanjem prispevka za uporabo cest v SR Sloveniji 
smo sicer zbrali znatna sredstva, ta sredstva pa se ne zbirajo v 
odvisnosti od obrabe ceste, za kar bi bilo skladno s planom 
potrebno povečati delež sredstev za investicijsko vzdrževanje 
cest v ceni tekočih goriv. 

Odločitev ZIS ob koncu preteklega leta o namenskem zbira- 
nju 7 din od litra goriva za izgradnjo avtoceste Bratstva in 
enotnosti od Jesenic do Gevgelije je vzpodbudila v Sloveniji 
intenzivne priprave na gradnjo. Investicijska vrednost za 
odseke te avtoceste skozi Slovenijo je okoli 264 mlrd din po 
sedanjih cenah. Po zadnjih razgovorih z Evropsko gospodar- 
sko skupnostjo je ta pokazala pripravljenost za kreditiranje 
gradnje te ceste. Ob zadnjih podražitvah bencina se je 
namenski vir za gradnjo Avtoceste Bratstva in enotnosti sicer 
povečal od 0,7 na 8,5 din/liter, kar pa glede na ocenjeno 
investicijskih vrednost in na rok izgradnje le-te še vedno ne 
zadošča in glede na povečano ceno pomeni realno zmanjša- 
nje deleža cestnega dinarja v ceni goriv. Jugoslovanski dogo- 
vor o gradnji te ceste pa je še v pripravi in zato še ni odločitve 
o prioriteti odsekov in o finančni konstrukciji za gradnjo ceste 
Bratstva in enotnosti. Intenzivnejša gradnja avtocest v Slove- 
niji od predvidene v srednjeročnem planu bi zahtevala zaradi 
posegov v prostor dopolnitev planskih dokumentov in njihovo 
uskladitev. 

Pri uresničevanju politike razvoja magistralne cestne infra- 
strukture potekajo gradbena dela v Predoru Karavanke in na 
Južni obvoznici v Ljubljani. Po podatkih Skupnosti za ceste 
Slovenije so pri načrtovanem omrežju magistralnih cest - 
avtomobilskih cest najintezivnješe priprave na področju avto- 
ceste Bratstva in enotnosti in osimskihcest. Za odsek Šmarje 
Sap-Višnja gora je že izdelan glavni projekt in izdano lokacij- 
sko dovoljenje, vendar bo treba ponoviti licitacijo. Za odseka 
Razdrto-Podnanos in Razdrto-Čebulovica je izdelan idejni 
projekt, v fazi izdelave pa je glavni projekt. Za odsek Vrtojba - 
priključek Nova Gorica pa sta izdelana idejni in glavni projekt 
in izdano lokacijsko dovoljenje. Na ostalih magistralnih 
cestah potekajo gradbena dela na odseku Ruda-Valeta ter na 
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zahodni magistrali v Celju, na obvoznici Postojna pa so dela 
že zaključena. Pripravljena je tudi vsa potrebna dokumenta- 
cija (do gradbenega dovoljenja) za Hitro cesto Maribor III.18 

PTT promet 
Skladno z usmeritvani Družbenega plana SR Slovenije se je 

popravilo razmerje med ceno telekomunikacijskih storitev in 
poštnih storitev. Sredstva za razširjeno reprodukcijo PTT pro- 
meta se poleg tega zbirajo v odvisnosti od obsega uporabe 
storitev, kar je bistvena razlika od ostalih SIS materialne 
proizvodnje, pri katerih je osnova neodvisna od obsega koriš- 
čenja storitev. 

Na področju investicij so bila zbrana sredstva v višini 40% 
planiranih, predvsem zaradi izpada lastnih sredstev. Učinek 
teh sredstev so zmanjševali splošni problemi investicijske 
izgradnje, poleg tega pa tudi težave z zagotavljanjem deviznih 
sredstev. 

V razvoju PTT omrežja je bilo v preteklem letu vključenih 
24.404 novih telefonskih naročnikov, kar ustreza planiranemu 
9% povečanju števila naročnikov, le za 41% planiranih pa so 
bile povečane kapacitete krajevnih telefonskih central. 

Pozornost zasluži zaostajanja realizacije programa razvoja, 
posebej še na področju novih storitev. Realiziran je bil že v 
preteklem srednjeročnem obdobju le v manjšem delu, naraš- 
čajoči zaostanek pa postavlja našo družbo in gospodarske 
subjkte v neenakopraven položaj z našimi konkurenti in part- 
nerji na enem za razvoj bistvenih področij. 

Kot skladno z osnovnimi usmeritvami Družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986 1990 ocenjujemo prilagajanje stori- 
tev SOZD PTT potrebam uporabnikov in pričeto politiko aktiv- 
nega trženja. Pričakujemo lahko, da bo taki usmeritvi sledilo 
uspešno poslovanje, kot je to uspelo poštam v drugih državah 
na določenem nivoju družbenega razvoja, ki kot naročnik 
spodbujajo tudi propulzivno industrijo elektronike in teleko- 
munikacijske opreme. 

V lanskem letu je opazna podvojitev števila telefax naročni- 
kov in uvedba faksimile službe na 6 poštah v Sloveniji. 

Lani je bil sprejet sporazum o usklajevanju telekomunikacij- 
skih zvez, njegova realizacija pa je naletela na vrsto tehničnih 
ovir. Sedaj je v postopku zvezni zakon o telekomunikacijah, 
sledil pa mu bo republiški. Od teh aktivnosti lahko pričaku- 
jemo napredek v poenotenju telekomunikacijskih zvez. 
Druge prometne dejavnosti 

Podpisan je bil samoupravni sporazum o usklajevanju pla- 
nov na področju skladiščno-pretovorne in špeditorske dejav- 
nosti in ustanovljena je bila Poslovna skupnost za področje 
skladiščno pretovorne in špediterske dejavnosti. 

Gradnja kabla Central poteka po planu, otežkočajo pa jo 
zamudni carinski postopki in težave pri zagotavljanju deviz. 

Cestni prevozniki so imeli težave pri poslovanju na tujih 
relacijah in pri nabavi rezervnih delov zaradi težav pri zago- 
tavljanju deviz za plačilo obveznosti tujini. Zaradi velikih 
kapacitet prevozov za lastne potrebe se zaostruje konkurenca 
na področju cestnega tovornega prometa. Izjemen problem je 
lani povzročila tudi neurejena politika izdajanja dovolilnic za 
cestni promet. 

Ladijski prevoznik v skladu z Družbenim planom SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000 izboljšuje floto. Ob pomembnih 
spremembah na področju ladijskega prometa v svetu je 
uspelo zaključiti leto 1986 brez izgub. Ukrepi in razmere v 
Jugoslaviji pa mu vendar močno otežkočajo normalno 
uspešno gospodarjenje. 

V luki Koper promet sicer v globalu ne narašča po tonaži, 
ugodne pa so spremembe v strukturi. Silos za žitarice je 
praktično končan, kljub težavam pri realizaciji te investicije. 

Letališče Ljubljana je pričelo s pripravami dokumentacije 
za južni potniški terminal. Motnje v poslovanju povzročajo 
nizke pristojbine, ki jih plačujejo za storitve domači prevoz- 
niki. 

Letalski prevoznik uspešno posluje, zaradi administrativnih 
preprek pa mu je onemogočeno večje vključevanje v redni 
mednarodni promet. 
Skupni plani razvoja 

V preteklem letu so bili na osnovi zveznega zakona o 
planiranju pripravljeni Skupni plani razvoja tehnološko enovi- 
tih sistemov, in sicer železnice in PTT. Plane sta ta dva 
sistema tudi že sprejela. V teku je analiza teh skupnih planov 
in razprava o predvidenih učinkih njihove uveljavitve, pa tudi 
o vlogi skupnih planov v sistemu planiranja. Ob uveljavljanju 

skupnih planov razvoja so se pojavljale tudi ideje o združeva- 
nju sredstev in centralizaciji vodenja teh sistemov ni potrebni 
so bili dodatni napori za ohranitev organiziranosti na ustavnih 
načelih. 

Ena od pomembnih ugotovitev za Skupni plan J Ž je, da v 
dveh smereh bistveno odstopa od Družbenega plana SFRJ za 
obdobje 1986-1990. Naštete investicije po skupni presegajo v 
planu predvidene (za področje Žezniškega gospodarstva 
Ljubljana so investicijeiste), obenem pa je v skupnem planu 
razvoja predvidena manjša stopnja rasti od planirane. Tudi 
skupni plan JPTT na območju ZO PTT Slovenije ni usklajen z 
Družbenih planom SR Slovenije, ki predvideva položitev 
optičnega kabla na relaciji Ljubljana-Zagreb. Ob tem se 
postavlja vrsta vprašanj o odnosih med veljavnimi plani in 
programi razvoja, kakor tudi o strokovnih podlagah za skupne 
programe razvoja velikih sistemov. Skupni plani ne predvide- 
vajo (to tudi ni njihov namen), iz katerih sredstev naj bi se 
programi financirali in ob neskladnostjo z Družbenim planom 
to vprašanje ostaja odprto.Ni tudi jasno, kakšna je utemeljitev 
za povečevanja obsega investicij ob upočasnjeni rasti obsega 
prometa. (Ta bi bila še počasnejša, ce bi cene storitev pokri- 
vale stroške!) 

3.4.7 Trgovina - nekaj boljše stanje 
Povečano domače povpraševanje je v letu 1986 vplivalo na 

znaten realen porast prometa v notranji trgovini, v trgovini na 
drobno za celih 9%. Na boljši ekonomski položaj in poslovne 
rezultate so poleg tega vplivali tudi učinki ukrepov za izboljša- 
nje gospodarskega položaja trgovskih organizacij, vključno s 
trgovino na drobno z živili, predvsem izenačitev pogojev obli- 
kovanja cen v trgovini in proizvodnji. Kljub temu posluje 
trgovina še vedno v materialno in kadrovsko (kar velja za 
notranjo trgovino) težkih pogojih, ki ne omogočajo hitrejšega 
razvoja zlasti v modernizacijo in sodobnejše oblike poslo- 
vanja. 

Napori trgovine, da bi obogatila in popestrila turistično 
ponudbo z raznovrstnim blagom, so vidni v posameznih turi- 
stičnih centrih. Ni pa zaživelo v pričakovanem obsegu vključe- 
vanje zasebnih trgovin, servisnih delavnic, izdelkov domače 
in umetne obrti v turistično ponudbo, predvsem zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, neugodnih bančnih pogo- 
jev, nevzpostavljenih kooperacijskih povezav z združenim 
delom, problemih pri pridobivanju lokacij in raznih dovoljenj. 

Pogoji poslovanja zunanje trgovine na mednarodnem trgu 
so ob vse večji konkurenčnosti ostalih tujih ponudnikov, ob 
splošnem pomanjkanju deviz, vse težji, zmanjšujejo se kla- 
sična kupoprodajna razmerja, vse več je posredniških in kom- 
penzacijskih poslov. Na enotnejše, bolj organizirano nastopa- 
nje na tujih trgih pa je vplivalo sprejetje novih pogojev za vpis 
pravice do opravljanja poslov zunanjetrgovinskega prometa 
in pogojev za pridobitev zunanjetrgovinske registracije. 

3.4.8 Turizem - slabša dohodkovnost 
Turizem ima takoj za gozdarstvom in lesno industrijo naj- 

višje neto devizne učinke, saj porabi za svoj posredni in 
neposredni uvoz le okoli 18% ustvarjenih deviz in je s tem 
ja$na planska opredelitev v njegovo pospešeno vključevanje v 
mednarodno delitev dela. Naloge, ki bi to omogočile pa so v 
prvem in v začetku drugega planskega leta le delno izpol- 
njene. Odstopanja so zlasti pri investicijski izgradnji namesti- 
tvenih zmogljivosti v OZD, v kmečki turizem, delno pri samo- 
stojnih gostincih. V prvih dveh letih planskega obdobja bo 
adaptiranih in zgrajenih le okoli 2000 ležišč namesto 5000. 
Spremembe zakonodaje s področja ekonomskih odnosov s 
tujino so namreč prekinile združevanje investicijskih sredstev 
ostalega gospodarstva s turističnimi organizacijami združe- 
nega dela, tuji sovlagatelji na osnovi veljavne zakonodaje 
nimajo interesa za sovlaganje kapitala v turistične objekte, 
organizacije združenega dela same pa ob padajoči akumula- 
tivni in reprodukcijski sposobnosti nimajo zadostnih lastnih 
sredstev za naložbe. 

Turistično gospodarstvo je v letu 1986 ustvarilo kar 36 % 
prihodka na tujem (gospodarstvo 10%), kljub temu pa je 
dohodkovni položaj OZD slabši. Nanj vpliva neustrezna 
tečajna politika (še zlasti, ker OZD ne razpolagajo več z 
ustvarjenimi devizami), zmanjšane so stopnje izvoznih spod- 
bud, zožen je obseg turističnih storitev, za katere se spod- 
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bude sploh priznavajo19. Tudi v letu 1987, v mesecu maju še 
vedno niso jasni pogoji gospodarjenja turističnega gospodar- 
stva. Predlagani ukrepi s strani Zveznega izvršnega sveta še 
vedno niso sprejeti in tudi ne priznavajo izvozu turističnih 
storitev enakega statusa kot izvozu blaga. 

Zaustavljeni so tudi pozitivni premiki v izboljšanje kadrov- 
ske strukture zaposlenih, zlasti v gostinstvu. Zaradi nizkih 
osebnih dohodkov zaposlenih se v letu 1986 začeta fluktu- 
acija boljših kadrov še stopnjuje tako, da ogroža ne le razvoj, 
temveč tudi tekoče delo. Majhna je tudi zainteresiranost mla- 
dine za šolanje v omenjene poklice. 

Ob vse bolj zaostreni konkurenci na mednarodnih trgih in 
izpadu turističnega prometa v zimskih mesecih je potrebno z 
aktivnostmi in ukrepi ustvariti pogoje za pospešen turistični 
promet, da bi v letu 1987 vsaj zadržali lanskoletni nivo. To 
pomeni takojšnje aktivnejše trženje; nuđenje kakovostnih 
gostinskih in turističnih storitev s prilagajanjem cen v odvis- 
nosti od kvalitete ponudbe in od povpraševanja; pospešeno 
povezovanje OZD turizma in gostinstva z OZD-i agroživilstva 
in trgovine ter obrti za boljšo oskrbo in večjo izvenpenzionsko 
potrošnjo (vključno z uvozom blaga za turistične potrebe); 
nadaljnje vzpostavljanje kooperacijskih odnosov med zaseb- 
nim in družbenim sektorjem za čim večjo vključitev zasebnih 
zmogljivosti v turistično ponudbo; pravočasno popravilo cest, 
počivališč, izboljšanje signalizacije, PTT linij in storitev itd. 

V letu 1987 je dano v prodajo več aranžmajskih paketov kot 
lani. Nezadosten obseg kvalitetnih prenočitvenih zmogljivosti 
ter nizka raven kompleksne infrastrukture (pošta, ceste, v 
posameznih območjih tudi voda), pa omejuje dolgoročnejše 
pozicije na zunanjih trgih. Za razvoj turizma je potrebno: 
priznanje vseh izvoznih stimulacij; hitrejše drsenje tečaja 
dinarja; dopolnitev oziroma sprememba zakona o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domače organizacije-združenega dela; 
ugodnejši kreditni pogoji; organizirano združevanje dinarskih 
sredstev temeljnih bank za izvozne projekte, na osnovi spre- 
jetja samoupravnega sporazuma (nalaga 71. člen Dogovora), 
stimulativna davčna politika. 

3.4.9 Drobno gospodarstvo — skoraj nič napredka 
Kljub veliki družbeni pozornosti temu področju podatki o 

razvoju drobnega gospodarstva v letu 1986 in prvih mesecih 
1987 kažejo, da ni odločnega premika pri uresničevanju poli- 
tike hitrejšega razvoja drobnega gospodarstva, ki naj bi bil 
vse pomembnejši del prestrukturiranja gospodarstva in izbolj- 
šanja izvozne in domače ponudbe. Ocene kažejo, da se delež 
družbenega proizvoda drobnega gospodarstva v skupnem 
družbenem proizvodu le počasi povečuje, število organizacij 
združenega dela ne narašča, stopnje rasti zaposlenih so 
nizke. Kooperacija enot drobnega gospodarstva s področja 
blagovne proizvodnje za trg stagnira, večje OZD novih enot 
drobnega gospodarstva kot je s planom začrtano ne ustanav- 
ljajo. Udeležba ustvarjalnega dela in inovacij se ne povečuje 
niti ni opaziti, da bi nastajalo več novih propulzivnih obratov s 
sodobno kooperacijo na osnovi višjega nivoja znanja. Priča- 
kovana aktivna vloga drobnega gospodarstva pri prestrukturi- 
ranju celotnega gospodarstva se v prvem letu srednjeročnega 
planskega obdobja še ni potrdila. Precej boljši pa so rezultati 
na področju samostojnega osebnega dela. Ocenjujemo, da se 
je število obratovalnic povečalo za okoli 5%, število zaposle- 
nih za 5,8% in število oseb, ki opravljajo obrt kot postranski 
poklic za 8%. 

Enote drobnega gospodarstva s področja proizvodnje so 
imele v preteklem letu največje težave pri uvozu repromateri- 
ala in opreme ter pri zaposlovanju kvalificirane delovne sile, 
na področju osebnih storitev pa se poleg tega sabša ekonom- 
ski položaj. Enote s področja združenega dela drobnega 
gospodarstva (POZD in OZD) so po naši zakonodaji še vedno 
preveč izenačene z velikimi delovnimi organizacijami in se 
zato dušijo v administraciji. Zaostala oprema in tehnologija, 
draga posojila, predpisi, ki ovirajo uvoz repromateriala in 
opreme so elementi, ki zavirajo razvoj drobnega gospodar- 
stva. 

3.4.10 Gradbeništvo in stanovanjska gradnja - rast v 
znamenju vprašajev 

Rast gradbene proizvodnje, ki je že v letu 1986 znatno 
presegla predvidevanja, se nadaljuje tudi v prvih treh mesecih 

tekočega leta. Naraščajoči obseg del je gradbenikom v zad- 
njih dveh letih omogočil racionalnejše angažiranje kapacitet 
in večjo intenzivnost dela, vendar pa ni verjetno, da se bo tak 
trend ohranil tudi v drugi polovici tekočega leta. Restrikcije v 
investicijski politiki za neproizvodne dejavnosti in pričakovani 
zastoj v stanovanjski gradnji obetajo stagnacijo na domačem 
trgu, skromni rezultati pri pridobivanju novih naročil pa 
nadaljnji upad pri investicijskih delih v tujini (realizacija se je v 
preteklem letu zmanjšala za nadaljnjih 38%). 

Novosti obračunskega sistema bodo krepko spremenile 
pogoje za uresničitev planov v stanovanjskem gospodarstvu, 
segajoč do samih temeljev celotne stanovanjske politike. Šte- 
vilo stanovanj, ki so jih v letu 1986 zgradile gradbene organi- 
zacije (4.997), je bilo sicer le za 2% manjše kot leto poprej; 
hkrati je temeljitejši popis individualno zgrajenih stanovanj 
(7.289) pokazal, da v preteklem letu tudi na tem sektorju še ni 
bilo čutiti upadanja in da je bila realizacija v preteklih letih 
celo večja kot so to izkazovali statistični podatki20. Tako lahko 
ugotovimo, da smo v prvem letu tekočega srednjeročnega 
obdobja občutno presegli planirani obseg gradnje. Seveda pa 
moramo v primeru izvajanja določil novega obračunskega 
zakona pričakovati upad gradnje že v letu 1987, še večjega pa 
v naslednjih letih. Zakon namreč določa, da se sredstva vza- 
jemnosti izločajo šele po opravljenem zaključnem računu (ne 
pa mesečno v obliki akontacij, kot je bilo to doslej), kar bo v 
pogojih inflacije zagotavljalo realno znatno manj sredstev kot 
doslej. Hkrati bo tako »usahnil« reden vir sredstev, ki je za 
racionalno financiranje in kreditiranje gradnje še kako potre- 
ben; vir, ki je do sedaj predstavljal kar polovico vse stanovanj- 
ske akumulacije. 

Uvajanje realnih obrestnih mer v stanovanjskem gospodar- 
stvu bo stanovanjske kredite izenačilo s poslovnimi. Kljub 
dejstvu, da se s tem dolgoročna obremenitev kreditojemalca 
zvišuje kar za 12 krat (upoštevaje sedanjo stopnjo inflacije), 
ob sprejemanju odločitev ni bilo resnejših pomislekov. Brez 
dvoma jih bo znatno več ob ugotavljanju, da bo potrebno tudi 
stanarino z julijem povišati za 58%, če hočemo »ujeti« pro- 
gram prehoda na ekonomske stanarine in tako do leta 1990 
omogočiti vsaj najnujnejša sredstva za vzdrževanje družbe- 
nega stanovanjskega fondal Uspešnost izvajanja stanovanj- 
ske politike je v veliki meri odvisna od vzdrževanja občutlji- 
vega ravnovesja med družbeno in individualno obliko reševa- 
nja stanovanjskih problemov. Nedvomno je uveljavljanje eko- 
nomskih zakonitosti v stanovanjskem gospodarstvu ena od 
temeljnih usmeritev tudi v tem segmentu družbene reproduk- 
cije, pri čemer pa moramo stanovanjsko politiko obravnavati 
kot celoto, da bi ravnovesja z enostranskimi ukrepi še bolj ne. 
porušili. Navsezadnje bremena stabilizacije ne morejo nositi 
zgolj tisti, ki si individualno rešujejo svoj stanovanjski pro- 
blem oz. tisti, ki si ga doslej še niso uspeli rešiti. 

3.5 PRESTRUKTURIRANJE DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI - slediti dolgoročnim usmeritvam 

Preteklo plansko obdobje - v katerem so bile družbene 
dejavnosti v velikem primežu omejitvenih ukrepov - se je 
končalo s nekaterimi problemi, katerih rešitve ni bilo več 
mogoče odlagati in z nekaterimi spoznanji, ki jih je bilo treba / 

vključiti v nadaljnjo strategijo njihovega razvoja. 
Glavni problem preteklega obdobja, katerega rešitev je bila 

predvidena in se je tudi opravila v lanskem letu, je bila 
odprava relativnega zaostajanja osebnih dohodkov izvajalcev. 
Razmerja ravni osebnih dohodkov med zaposlenimi v gospo- 
darstvu in v družbenih dejavnostih (posebej pa ob koncu leta 
- ves zadnji kvartal) so bila lani popravljena in niso več 
takšna, da bi lahko bila vzrok za pritiske po vedno večjem in 
bolj »pravičnem osebnem dohodku«. To kar velja za celoto, 
pa seveda ne velja za vsako dejavnost v vsaki sredini, toda to 
ni več samo materialno vprašanje, prej ga lahko vzamemo kot 
spoznanje, da družbene dejavnosti ni mogoče upravljati samo 
kot celote, temveč tudi kot posebne sisteme, ki morajo imeti 
razvite tudi centralne upravljalske funkcije. 

Ravno spoznanje, da problemi družbenih dejavnosti niso 
odpravljeni s tem, če v njih izvajalci dobijo boljše osebne 
dohodke, so jasno pokazali, da je v družbenih dejavnostih 
potrebna tudi strategija njihovega spreminjanja, prilagajanja, 
varčevanja tn ty,di krčenja, skratka, da je potrebno družbene 
dejavnosti tudi prestrukturirati 
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V svojih (zlasti dolgoročnih) planih so družbene dejavnosti 
sprejele strategije prestrukturiranja, izrazito premalo pa so jih 
operacionalizirale. Zato pri prestrukturiranju prihaja do posa- 
mičnih idej in poizkusov na vseh področjih, toda te naloge se 
ne izvajajo ali se slabo izvajajo bodisi zato, ker so preveč 
parcialne, bodisi zato, ker za njih ni pridobljena podpora od 
izvajalcev ali uporabnikov. 

Mehanizmi upravljanja in odločanja podpirajo predvsem 
svoje področje (in njegovo prestrukturiranje); tako se druž- 
bene dejavnosti samo širijo, ker pa se zaradi materialnih 
okvirov ali administrativnih ukrepov ne morejo v takšni meri 
kot bi želeli, pa znova prihaja do občutka neobvladanosti in 
neobvladljivosti. 

Kriteriji za primernost in sprejemnjivost parcialnih razvojnih 
odločitev pa zaradi narave in vpliva družbenih dejavnosti ter 
njihove vpetosti v celotno družbeno reprodukcijo ostajajo 
usmeritve dolgoročnega plana. Da bi to dosegli, bi morali bolj 
razviti strokovne funkcije, ki bi na socialni razvoj gledale 
celovito, povečati bi morali izvajalsko učinkovitost ter razme- 
jiti upravljalske nivoje, predvsem pa izkoristiti možnosti celo- 
vite obravnave v skupščinkem sistemu. 

Ena od funkcij družbenih dejavnosti je tudi družbeno inte- 
gracijska - predvsem preko sistema socialne varnosti. V tem 
sistemu in povezano s sistemom denarnih prejemkov iz dru- 
gih naslovov pa prihaja še do problemov drugačne narave kot 
so bili značilni za preteklo obdobje. Razmerje med prejemki iz 
nedelovnih naslovov in osebnimi dohodki se krepko poprav- 
ljajo v korist prvih, kar povratno vpliva na zahteve po poviše- 
vanju osebnih dohodkov in začenja spiralo zahtev na višjem 
nominalnem nivoju. Pri tem pa je del marginalnih skupin še 
vedno obravnavan izrazito nenaklonjeno. Položaj je takšen, 
da se delom (trenutno) neaktivne populacije zagotavlja višja 
dinamika in ponekod tudi že raven osebnih prejemkov kot 
aktivnem delu, ki prejema osebne dohodke. Zato se mora ta 
del politike v družbenih dejavnostih znova podvreči preizku- 
som svoje upravičenosti, predvsem pa morajo biti tudi v 
okviru sistema socialne varnosti opravljene korekture. 

3.5.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost — boljše razmere 
Povečan obseg sredstev za raziskovalno dejavnost v letu 

1986 pomeni začetek odpravljanja razmer, ki jih je povzročilo 
dolgoletno neustrezno vrednotenje znanosti: povečala se je 
koncentracija raziskovalnega dela, v okviru programov PoRS 
pa tudi usmeritev na konkretne tehnološke projekte. 

Stekla je tudi akcija pospešenega usposabljanja novih razi- 
skovalcev, katere cilj je pomladitev raziskovalnega potenciala 
ter njegovo povečevanje in prestrukturiranje, predvsem na 
tehnološko propulzivna področja. 

Z združevanjem sredstev gspodarskih in raziskovalnih 
organizacij je bila nekoliko izboljšana tudi možnost nakupa 
raziskovalne opreme. 

Ob teh prvih pozitivnih premikih pa je hkrati potrebno 
opozoriti na nekatere kritične elemente, ki jih v letu 1986 
nismo uspeli preseči: 

V letu 1986 se ni dovolj izboljšalo stanje na področju uvoza 
raziskovalne opreme. Ker so hkrati zaradi težkih materialnih 
pogojev omejene tudi možnosti za normalno mednarodno 
znanstveno-tehnično sodelovanje (udeležba na znanstvenih 
srečanjih, skupni projekti itd.) obenem pa raziskovalne orga- 
nizacije ne vstopajo v tehnično kooperacijo ali mednarodno 
tehnološko delitev dela, raziskovalna dejavnost, kljub boljšim 
možnostim, tehnološko ne more dohajati razvoja in nadokna- 
diti zaostanka. 

Neselektivnost in slaba kadrovska mobilnost povzroča na 
področju raziskovalne dejavnosti večje probleme in nevarnost 
zapiranja raziskovalnih organizacij vase. Pri nekaterih znan- 
stveno raziskovalnih vejah, predvsem v družboslovju, je priso- 
ten tudi občutek odrinjenosti in nepotrebnosti, saj se rezulta- 
tov teh dejavnosti v glavnem ne uporablja. Stranska posle- 
dica, ki pa jo je treba jemati kot odgovor na neustrezen 
položaj, je neredko monopolno obnašanje znanosti, medse- 
bojno kritje, postavljanje nerealnih vrednostnih kriterijev, kar 
vse lahko bistveno zmanjša izkoristek izboljšane materialne 
osnove. Zlasti RSS bo morala z ustreznejšo metodologijo 
spremljanja in financiranja raziSKOva;nega dela zagotoviti 
ustrezno usmeritev tega dela in višjo -;kv§l^etoojegovega 
poteka in rezultatov. yinBV9oin39iU d930 
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V okviru programa za preseganje tehnološke zaostalosti je 
bilo v letu 1986 angažiranih 553 novih raziskovalcev, od kate- 
rih se jih čez 80% usposablja na tehničnem in biotehničnem 
področju. Povdariti pa je treba, da je polovica teh raziskoval- 
cev znotraj raziskovalnih organizacij samo spremenilo svoj 
status, ta »vir« pa bo že v tem letu usahnil, gospodarstvo pa 
zaenkrat še ni dovolj zainteresirano za pošiljanje svojih ljudi 
na usposabljanje, s čimer tudi ni zagotovljeno ustrezno zapo- 
slovanje usposobljenih novih raziskovalcev. 

Izkoristek znanstveno-raziskovalnega potenciala in zainte- 
resiranost gospodarstva po uporabi domačega znanja se pre- 
počasi povečujeta. Za njuno povečanje bi bilo potrebno zago- 
toviti sistemske rešitve, ki bi trdneje podpirale vlogo in eko- 
nomski interes nosilca podjetništva v okviru družbene last- 
nine, zagotovile vključevanje znanja na vseh ravneh odloča- 
nja, vodenja in upravljanja ter omogočile višje vrednotenje 
znanja. Samo to lahko zagotovi elastičnejše prilagajanje 
gospodarstva sodobnejšim načinom proizvodnje in koncen- 
tracijo znanstveno-raziskovalnih potencialov okrog razvojnih 
projektov z znanim proizvajalcem in nosilcem sadov. 

3.5.2 Usmerjeno izobraževanje — popravljanje reforme 
Po ugotovitvah evalvacijskih raziskav in izkušnjah, ki jih je 

dalo uresničevanje skupne vzgojnoizobrazbene osnove je bila 
pozornost srednjega šolstva usmerjena v prenovo vzgojnoizo- 
braževalnih programov, ki so bili skladno z rokovnikom, spre- 
jeti maja letos, v šole pa bodo uvedeni v začetku šolskega leta 
1987/88. Ob zakasnitvi, le približno četrtina programov je v 
roku sprejetih, ostali, še kasnijo, se je pokazalo, da so tudi 
postopki priprave in sprejemanja programov izredno 
zamudni, kar bo potrebno razrešiti ob spremembah in dopol- 
nitvah zakona o usmerjenemu izobraževanju. Izobraževalne 
skupnosti že napovedujejo, da bodo prenovljeni programi 
finančno zahtevnejši, ne da bi hkrati tudi povedale, koliko so 
vsebinsko kakovostnejši. Potreba po preverbi programov je 
očitna tudi v visokem šolstvu, posebej v smeri večje integrativ- 
nosti študija in odprave podvajanja, večje razbremenitve štu- 
dentov, omogočanja meddisciplinarnih programov, prenosa 
specialističnih vsebin v podiplomske programe, uvajanja štu- 
dentov v raziskovalno delo itd. Bodoče spremembe bi morale 
temeljiti na celovitem ovrednotenju obstoječih razmer, ki jo 
pričakujemo od projekta »Dolgoročni razvoj visokega šol- 
stva«. 

Z vpisno in štipendijsko politiko smo dosegli začetne pre- 
mike k večjemu vpisu v zahtevnejše programe, ki so tudi 
podlaga za visokošolski študij. Že sedaj pa bi bilo potrebno 
razreševati vprašanja učinkovitosti študija; predvsem prehoda 
iz 1. v 2. letnik. Hkrati pa je nujno potrebna fleksibilnejša 
organizacija vzgojnoizobraževalnega dela in takšna organiza- 
cija študija, da bi prišli do diplomantov, ki bi bili sposobni 
raziskovalnega in razvojnega dela na svojem področju in 
takšnih, ki bi prevzemali organizacijo in vodenje proizvodnih 
procesov. Nedvomno se bo potrebno opreti tudi na sistem 
izobraževanja odraslih, ki mora biti deležno ustreznejše nor- 
mativne podpore. 

Iz vsebinske povezanosti visokošolske in raziskovalne 
dejavnosti sledi, da je treba dokončno urediti status visoko- 
šolskih organizacij, saj sedanje omejitve ogrožajo uresničeva- 
nje slovenskega raziskovalnega programa. Skupna skrb obeh 
področij je bistveno intenziviranje podiplomskega študija, ki 
sedaj niti po strukturi niti po obsegu ne odgovarja družbenim 
potrebam. 

3.5.3 Osnovno šolstvo — še potrebne programske 
spremembe 

V osnovni šoli se zaključuje uvajanje novega programa 
življenja in dela. Spremljanje uvedbe tega programa kaže, da 
le-ta v pretežni meri ustreza zastavljenim družbenim ciljem, 
da pa nekatere standardne slabosti še niso odpravljene: pre- 
majhna diferenciranost na temeljna in dodatna znanja, preve- 
lik zunanji obseg in preobremenjenost učencev. 

Primerjava predmetnikov osnovne šole zadnjih 25 let kaže, 
da se struktura predmetov ni bistveno spreminjala, pač pa se 
je širila z novimi dejavnostmi in vzgojnimi področji. Izboljšala 
se je dostopnost otrok do osnovne šole, čeprav ne povsod 
enako. Predvsem za mlajše otroke (starost od 7-10 let) je 
pomembna bližina šole. Podatki kažejo, da je v tem starost- 
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nem obdobju okoli 12% takih, ki imajo do šole več kot 4 km in 
4% takih, ki imajo do šole 7 km in več. Dostopnost je slabša v 
manj razvitih občinah in v občini Ljubljana Vič-Rudnik. 

Kritičen pogled javnosti na vzgojo in izobraževanje ter pre- 
malo razvite strokovne in znanstvene zmogljivosti za celovito 
obravnavo šolskih vprašanj ustvarjajo nov pritisk v smeri 
programskih sprememb, ki ne bi mogle biti dovolj proučene 
in glede na gospodarske razmere tudi nezadostno materialno 
podprte. Zaradi tega je smotrneje usmeriti napore v kako- 
vostni razvoj temeljnih dejavnikov vzgojno izobraževalnega 
dela, predvsem v strokovno izpopolnjevanje učiteljev. 

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti, stagnacijo podaljša- 
nega bivanja in celodevne osnovne šole (vzrok za tako stanje 
gre gotovo iskati v sedanji ekonomski situaciji, kjer je abso- 
lutna prednost izvajanje zagotovljenega programa osnovne 
šole, širitev programa pa le tam, kjer finančne možnosti to 
dovoljujejo) bo za bodoče spremembe programa osnovne 
šole vključno z zahtevami po diferenciaciji pouka v višjih 
razredih treba opraviti temeljitejše priprave. Pri teh bodo 
morale sodelovati tudi SAZU in univerzi. 

Omejitve sredstev so v letošnjem letu zaustavile nekatere 
procese v osnovni šoli, predvsem izenačevanje standarda 
zagotovljenega programa, zaradi močno otežkočenega delo- 
vanja sistema solidarnosti. Materialne omejitve že vidno vpli- 
vajo na upad dodatnih programov in interesnih dejavnosti, 
ker tudi delovne organizacije v šolskih okoliših zmanjšujejo 
gmotno podporo šolam. 

3.5.4 Zdravstvo — velika rast zaposlovanja 
Ob izboljšanju materialnega položaja zdravstvenih organi- 

zacij je v nekaterih okoljih prišlo do ekstenzivnega razvoja 
zdravstvenih zmogljivosti. To se je pokazalo predvsem pri 
zaposlovanju novih delavcev, katerih število se je mimo dolo- 
čil iz planskih dokumentov povečalo za 2,5%. Za te novo 
zaposlene delavce pa niso bila planirana dodatna sredstva; 
ob tem se tudi ni ustrezno zmanjšal obseg dela preko polnega 
delovnega časa. Bolnišnično zdravljenje se ne zmanjšuje tako 
hitro kot doslej, v nekaterih bolnišncah pa se je celo podalj- 
šala povprečna ležalna doba. Strokovno znanstvena spozna- 
nja, da se zdravstveno stanje prebivalsta ne oblikuje le v 
zdravstvenih organizacijah in manjša sredstva na začetku 
letošnjega leta - še izraziteje postavljajo v ospredje potrebo 
po prestrukturiranju zdravstvenih dejavnosti, skladno s sve- 
tovno in tudi pri nas sprejeto koncepcijo vloge primarnega 
zdravstvenega varstva. Pri uresničevanju tega koncepta 
morajo sodelovati vsi nosilci planskih aktivnosti; zato bo v 
letošnjem letu potrebno ponovno sprejeti ukrepe za nadalje- 
vanje že začetega procesa prestrukturiranja zdravstvenih 
dejavnosti, skladno s sprejetim programom dolgoročnega 
razvoja zdravstvenega varstva v Sloveniji do leta 2000. 

Letos imajo zdravstvene organizacije združenega dela mot- 
nje v poslovanju, saj jim zmanjkuje sredstev za nabavo zdravil, 
hrane ter raznih pripomočkov za zdravljenje. Nekatere zdrav- 
stvene organizacije izkazujejo še posebej povečane stroške 
zaradi preventivnih ukrepov pred boleznijo AIDS. Občasno se 
pojavljajo tudi motnje v preskrbi prebivalstva z zdravili. 

V letošnjem letu smo začeli uresničevati predvidene naloge 
s področja republiške solidarnosti, kjer je planirano realno 
povečanje sredstev za 59%. V določenem številu zdravstvenih 
skupnosti - prejemnicah solidarnosti se bo zmanjšala celo- 
letna prispevna stopnja, v občinah dajalkah pa nekoliko pove- 
čala. Dokončno je poravnana obveznost republike do sofinan- 
ciranja kirurškega bloka Splošne bolnišnice v Murski Soboti. 

Razvoj enotnega zdravstveno-informacijskega sistema ne 
poteka skladno s planskimi in samoupravnimi oprdelitvami 
zdravstvenih skupnosti in tudi ne z usmeritvami republiške 
resolucije. Razlogi za to so deloma materialne, deloma pa tudi 
subjektivne narave. 

3.5.5 Socialno varstvo — pogostejše revalorizacije pomoči 
Ob pogostejših valorizacijah socialnovarstvenih pomoči se 

je v preteklem letu ohranjala doseženo raven socialne varno- 
sti upravičencev do socialnovarstvenih pomoči; naraščalo je 
število upokojencev upravičenih do varstvenega dodatka21 in 
število_otrok, ki prejemajo denarno pomoč (glej tabelo 45). 
Zmanjšalo pa se je število upravičencev do denarne pomoči 
za brezposelne, kar je posledica upadanja števila nezaposle- 
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nih v letu 1986 in intenzivnejšega zaposlovanja težje zaposlji- 
vih. Starostna pokojnina kmetov se je zaradi medletne valori- 
zacije realno dvignila. Družbeno varstvo borcev in vojaških 
invalidov, civilnih invalidov vojne in drugih udeležencev NOV 
ter njihovih družin se izvaja v skladu s sprejetimi usmeritvami 
in dogovori, njihove pokojnine, invalidnine, priznavalnine in 
denarne pomoči pa usklajujejo z rastjo povprečnih osebnih 
dohodkov in najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Družbeno denarne pomoči, ki upravičencem pomenijo edini 
vir preživljanja so se realno povečale, prav tako denarne 
pomoči otrokom. Kljub temu denarne pomoči še zdaleč ne 
morejo pokriti minimalnih življenjskih stroškov upravičencev, 
zato bi kazalo vsaj za upravičence do denarnih pomoči, ki jim 
pomenijo edini vir preživljanja in za otroške dodatke, dvigniti 
raven socialne varnosti. 

Ob tem bi zaradi različnih življenjskih stroškov prejemnikov 
socialnovarstvenih pomoči kazalo preveriti razmerja med 
posameznimi prejemki (opredeljenimi v samoupravnem spo- 
razumu o uresničevanju socialnovarstvenih pravic), še zlasti 
za nezaposlene, nepreskrbljene odrasle osebe ter otroke, 
učence in študente, ki je po tem sporazumu za vse enaka' 
struktura njihovih potreb pa zelo različna. 

V okviru programov družbenega varstva invalidov, kamor se 
uspešno vključujejo tudi invalidske organizacije, je bila kon- 
čana adaptacija Zavoda za slepo in slabovidno mladino v 
Ljubljani. 

3.5.6 Otroško varstvo 
V letu 1986 je bil podaljšan porodniški dopust na eno leto; 

nezaposlene matere, študentke in učenke usmerjenega izo- 
braževanja pa so pridobile pravico do družbene pomoči ob 
porodu. 

Zaradi neustrezne metodologije v okviru sprejetega sistema 
valorizacije nadomestil osebnih dohodkov za čas poroda, 
nege in varstva otroka (upoštevana je bila kumulativna in ne 
dejanska rast osebnih dohodkov), je prihajalo do precejšnjih 
zaostajanj nadomestil za osebnimi dohodki. Kot odgovor je 
bila sprejeta sprememba načina valorizacije nadomestil oseb- 
nih dohodkov za ta čas. Merila za odločanje višine nadomestil 
so prenesena v organizacije združenega dela, (upravičenka 
naj bi prejela takšno nadomestilo, kot če bi delala), kar 
pomeni odmik od podružbljanja stroškov biosocialne repro- 
dukcije. Tako je v obdobju močnega upadanja rojstev22 eden 
od elementov populacijske politike prepuščen OZD, ki pa za 
takšno politiko ni primerna raven. 

Ob vse večjem zajetju otrok v vzgojnoizobraževalne organi- 
zacije se kažejo tudi negativne posledice. Otroci so po eni 
strani prikrajšani za ustrezne vzgojne vzpodbude zaradi še 
vedno visokega deleža strokovno neuposobljenih varuhinj 
(glej tabelo 44), po drugi strani pa zaradi natrpanosti oddel- 
kov vzgojiteljice niti ne more izkoristiti svojega vzgojnega 
potenciala. Ob takih prostorskih normativih in načinu življe- 
nja sploh so otroci tudi bolj razdražljivi in agresivni, o čemer 
nam govore tudi podatki o boleznih predšolskih otrok23. V 
strukturi obolenj so med predšolskimi otroki na drugem 
mestu bolezni živčevja in čutil; te bolezni so v obdobju 
1975-1984 tudi najhitreje naraščale. 

Razveseljivo pa je dejstvo, da je v letu 1986 naraslo število 
otrok, vključenih v krajše vzgojne programe. 

3.5.7 Socialno skrbstvo - večja dostopnost storitev 
Število ljudi, ki živi v domovih za stare, se je v preteklem letu 

povečalo na 10.166 oseb, kar pomeni 5,5% prebivalstva sta- 
rega nad 65 let. Poprečna starost oskrbovancev je že nad 76 
let, zato je med njimi vedno več bolnih in potrebnih stalne 
zdravstvene nege. V domovih se je povečalo število strežniško 
- negovalskega kadra, ki predstavlja že 59 % vseh zaposle- 
nih. Ob širjenju kapacitet in predvsem notranji reorganizaciji 
domov za stare, je nujno razvijati nego, pomoč in različne 
druge programe za stare, ki žive na svojih domovih. Opaznih 
premikov še ni, razen nekaj poizkusov nege na domu, ki jo 
organizirajo domovi s svojim kadrom in seveda ustaljenih 
oblik patronaže in prostovoljcev RK. 

Konec leta 1986 je 4.955 oseb prejemalo materialno pomoč 
na osnovi zakona o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb. Uresničevanje tega zakona je nedvomno 
pripomoglo k celovitejšemu reševanju problematike invalid- 
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nih oseb (pred letom 1984 te osebe niso imele priznanega 
statusa invalida). 

Naraščanje števila zaposlenih v centrih za socialno delo 
sledi srednjeročnim usmeritvam. Tako se je v letu 1986 v 
primerjavi z letom 1984 število zaposlenih povečalo za 11%. 
Centri so organizirani že za vse občine, kar je eden od pogo- 
jev večje dostopnosti do storitev socialnega skrbstva; tudi 
število storitev v centrih za socialno delo se je povečalo, saj je 
v lanskem letu prejelo pomoč socialnega skrbstva 117 339 
ljudi, kar predstavlja 6% prebivalstva (leta 1981 5% prebival- 
stva). 

3.5.8 Kultura — naraščanje kulturne zavesti 
Meje tradicionalnih kulturnih dejavnosti in ustvarjanja se 

širijo, kar kaže precejšnje število kulturnih skupin, ki niso več 
omejene le na Ljubljano, povečuje se zanimanje za kulturo in 
ustvarjalno delovanje, predvsem na neformalni ravni.To pa 
povzroča spremembo tudi na področju etabliranih načinov 
ustvarjanja. Pojav novih - alternativnih gibanj v preteklih letih 
sedaj že kaže svoje pozitivne rezultate, saj se dviguje tudi 
kulturna zavest Slovencev, ki bolj angažirano pristopajo k 
oblikovanju lastne usode in ki se bolj zanimajo za različne 
kulturne prireditve. Obisk kulturnih prireditev narašča, več je 
različnosti v ustvarjanju in možnosti za zadbvoljevanje kultur- 
nih potreb. 

Knjiga kot eden najpomembnejših medijev za prenos kul- 
turnih vrednot ostaja za kupce še vedno predraga, založbe 
bremenijo zaloge, pri tem pa premalo naredijo same za nji- 
hovo zmanjšanje. Poleg občasnih prodaj s popusti bi se 
morale oprijeti tudi drugih metod, da bi bili kupci stalno 
seznajeni z njihovi zalogami (vsakomur dostopni katalogi 
knjig v skladiščih ipd.). Specializirane založbe širijo ponudbo 
tudi na bolj specifična področja. Slabša pa se struktura, saj 
upada število strokovnih knjig. Ker to ni samo vprašanje 
kulturnih dejavnosti, bi se morale v izdajanje tovrstne litera- 
ture bolj vključiti tudi izobraževalna in raziskovalna dejavnost. 
Ob tem pa bi bilo tudi nujno najti ustreznejši način povezave 
založništva s knjižničarstvom, knjižnice pa bi se morale tudi 
hitreje prilagajati drugačnim načinom dela - razširiti svoje 
delovanje s sposojanja knjig na druge medije, pa tudi druge 
vrste kulturnega ustvarjanja in njenega spremljanja. Poseben 
problem pa je postal tudi nakup knjig v splošnoizobraževalnih 
knjižnicah, ki je zaradi pomanjkanja denarja oziroma visokih 
cen novih knjig močno zmanjšan. 

Večja kulturna zavest in zavest o potrebnosti varovanja in 
ohranjanja kulturnega in naravnega okolja z vedno večjo 
ostrino kažejo na pomanjkanje ustreznih konceptov za zaš- 
čito naravnih in kulturnih spomenikov in okolja, ki bo zahte- 
vala tudi več denarja. Pri tem zaostruje problem še močno 
zapleteno financiranje regionalnih zavodov za varstvo 
naravne in kulturne dediščine ter arhivov. 

Kultura si je v preteklih letih pridobila ugled zaradi organizi- 
ranega vključevanja v obravnavo družbenih problemov, žal pa 
je neustrezno vrednotenje še vedno velik problem vrhunske 
umetniške ustvarjalnosti, ki ga zaostruje še zamujanje izplačil 
avtorskih honorarjev. 
Telesna kultura — večje zanimanje in propadanje objektov 

Na področju množične telesne kultura in športne rekreacije 
se planski cilji uspešno uresničujejo, z novimi akcijami pa se 
bo vključenost prebivalstva v organizirane oblike še povečala. 
Žal pa to zanimanje ljudi ne spremljajo materialna sredstva, 
saj zaradi premajhnih sredstev športni objekti vedno bolj 
propadajo, zato se zmanjšuje razpoložljiva površina telesno- 
kulturnih objektov na prebivalca. Zaradi pomanjkanja denarja 
je še najbolj prikrajšan vrhunski šport. Ob tem pa je problema- 
tično še sodelovanje z izobraževalnim in otroškovarstvenim 
področjem. 
3.5.9 Družbeni sistem informiranja — neenakomeren razvoj 

Gradnja baz podatkov in delovanje informaćijskih sistemov 
pri nas ni prepuščena samo trgu, niti ne samo državnemu 
aparatu; zaradi različne stopnje razvitosti in potreb pa niso še 
povsod usposobljeni drugi, samoupravni nosilci. V tistih oko- 
ljih, kjer potrebe po takšni operacionalizaciji družbenega 
sistema informiranja ne čutijo in zadostuje že izvrševanje 
rudimentarne kontrolne funkcije, to niti ni problem. Tam, kjer 
je vstop v »informacijsko družbo« razvojna nuja, pa zaostanki 
zelo motijo. 

Zato je bila pozornost osredotočena na delo pri normativ- 
nih aktih, ki naj bi položili boljše temelje za operacionalizacijo 
družbenega sistema informiranja - program statističnih razi- 
skovanj, katalog podatkov in zaščito ter varstvo podatkov (v 
okviru predlogov sprememb zakona o temeljih družbenega 
sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije). 

Razvoj poteka neenakomerno tudi po posameznih področ- 
jih. Srednjeročni plan terja namenske podatkovne zbirke, 
registre ter evidence za področja ekonomskih odnosov z 
tujino, investicij, zemljiške politike in prostora, varstvo okolja, 
prenos znanja in tehnologije, ter družbeno knjigovodstvo. 
Tam, kjer gre za že uveljavljene podatkovne zbirke in je 
nosilec jasen, delo poteka uspešno. Tam pa, kjer je potrebno 
predvsem povezovati že obstoječe zbirke, kot je npr. pri 
varstvu okolja in prenosu znanja in tehnologije, pa pomanjka- 
nje koordinacije in nejasnost glede nosilcev precej hromijo 
delo. 

Temelja tehnične podpore skupnih osnov družbenega 
sistema informiranja sta nadomeščanje dotrajane računalni- 
ške opreme in posodobljanje tehnične opremljenosti, 
posebno pri informacijskih službah skupnega namena. Pri 
tem so marsikje šele v pripravljalnih fazah, kar sicer pogosto 
kaže na stopnjo temeljitosti in strokovnosti prizadevanj in 
naporov za razrešitev teh problemov. Brez rešitve teh proble- 
mov pa nastajajo resne težave pri uresničitvi samega družbe- 
nega sistema informiranja in bo nujno pospešiti te strokovne 
odločitve. 

K premajhni integraciji in odprtosti informacijskih služb 
prispevajo tudi prepočasno uveljavljanje javnega omrežja za 
prenos podatkov JUPAK, ki izhaja v prvi vrsti iz težav pri 
zagotavljanju ustreznih finančnih sredstev za zagon sistema. 
Zaenkrat ima JUPAK le nekaj aktivnih priključkov. Informacij- 
ske službe še niso pripravljene za prenos podatkov. Od raz- 
vojnega projekta »Komunikacija med uporabniki JUPAK« je 
pričakovati rezultate - standarde in predloge, kako naj bi 
informacijske službe izmenjevale podatke, in tako dejansko 
uveljaviti JUPAK kot eno izmed osnov družbenega sistema 
informiranja. Rezultati nekaterih drugih razvojnih nalog kot je 
npr. »Program razvoja skupnih osnov znanstvenega in tehnič- 
nega informiranja (ZTI)« tudi obetajo pomembne spodbude k 
razvoju nekaterih segmentov družbenega sistema informi- 
ranja. 

3.5.10 Javno obveščanje — zagotoviti minimalno obnovo in 
razvoj 

V letu 1986 je bil zagotovljen trajen finančni vir za nujno 
potrebno obnovo oddajniškega in prenosnega sistema RTV, 
ki bo potekala v naslednjih štirih letih po usklajenem in 
sprejetem programu obnove in bo bistveno pripomogla k 
optimalnejšemu pokritju slovenskega prostora z radijskim in 
TV signalom. Za obnovo oziroma izpopolnitev grafičnih 
zmogljivosti za tisk politično-informativnih dnevnikov in revij 
je bil pripravljen program, ki pa še ni popolnoma usklajen in 
ga bo treba dopolniti. Tiskarska oprema treh osrednjih časo- 
pisnih organizacij - ČGP Delo, ČTP Pravica-Dnevnik in ČGP 
Večer - je zastarela in nujno potrebna obnove. To pa bo 
zahtevalo izredno velika finančna sredstva, dinarska in 
devizna, ki jih časopisne organizacije iz lastnih virov in kredi- 
tov ne bodo mogle zagotoviti v celoti, zato bo potrebno 
poiskati način za zagotovitev dodatnih družbenih sredstev. 

V letošnjem letu se je začela intenzivneje uresničevati tudi 
tista planska naloga, ki govori o vzpostavitvi enotnega radi- 
odifuznega sistema, v katerem naj bi se povezali v skladen in 
usklajen sistem osrednji regionalni in lokalni radijski in TV 
programi. RTV je kot strokovni nosilec pripravila posebno 
gradivo, o katerem je 
Socialistična zveza organizirala razpravo v okviru medobčin- 
skih svetov SZDL. 

Materialni položaj časopisnih in radiodifuznih organizacij v 
letu 1986 je bil nekoliko boljši, čeprav še zdaleč ne tako, da bi 
omogočil vsaj minimalno obnovo in razvoj. Rezultati gospo- 
darjenja v prvih mesecih letošnjega leta pa so izredno 
neugodni (pet časopisnih in dva radiodifuzna TOZD-a so 
izkazovali izgubo). Kljub omejenim možnostih splošne in 
skupne porabe je treba zagotoviti, da bodo posamezni sub- 
jekti redno izpolnjevali svoje obveznosti, ki jih imajo do glasil 
na podlagi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovo- 
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rov- Seveda pa bodo morale tudi OZD s področja javnega 
obveščanja iskati še neizkoriščene možnosti, ki morajo pri- 
spevati k boljšim rezultatom gospodarjenja. 

3.6 ŽIVLJENJSKI STANDARD, KVALITETA 
ŽIVLJENJA - gmotno izboljšanje 

Pesimistični pogled na prihodnost, ki je bil značilen za vso 
preteklo obdobje, je bi! v letih 1985 in 1986 med prebivalci 
Slovenije nekoliko manj izrazit. Taki občutki se pomembno 
vežejo na izboljšanje materialnega stanja ljudi - osebni stan- 
dard je v letu 1986 porastel za 1 4.6%, družbeni pa za 3.7%. 
Tudi podatki o strukturi osebne porabe kažejo na boljši mate- 
rialni položaj. Veča se udeležba izdatkov za obleko, obutev, 
stanovanjsko opremo, prometna sredstva, pada pa delež 
izdatkov za hrano. Še naprej upada tudi delež izdatkov za 
izobrazbo in razvedrilo, kar pomeni, da to vrsto izdatkov 
izpodrivajo izdatki za izboljšanje eksistenčnih potreb. Večji 
optimizem se kaže tudi v mnenju, da je pri nas sedaj nekoliko 
več demokratičnosti pri odločanju, možnosti za samouprav- 
ljanje, spoštovanja zakonitosti. Zal pa še vedno prevladuje 
mnenje, da delo ni glavna determinanta družbenoekonom- 
skega položaja človeka, kar bi bil eden najpomembnejših 
dejavnikov tudi za večanje gospodarske učinkovitosti. 

V Sloveniji lahko ugotovimo dve značilnosti, ki se kažeta v 
veliki polarizaciji slovenske družbe po eni strani, ter vedno 
manjši brezbrižnosti ljudi do lastne usode. Polarizacija 
družbe se kaze predvsem kot socialna in prostorska margina- 
lizacija določenih slojev prebivalstva. Pri socialni polarizaciji 
so med srednjim in višjim slojem razlike manjše, med tema 
dvema slojema in nižjim pa očitne; v prostorski pa gre za 
relativno velike razlike v opremljenosti bivanjskega okolja 
med mestom in podeželjem, medtem ko so razlike med 
različno velikimi mesti majhne. Ker pa nekateri kazalci (predv- 
sem s področja stanovanjske politike in bivalnega okolja) 
kažejo, da se ta polarizacija povečuje, bi bila najpomemb- 
nejša skrb socialne politike predvsem odpravljanje marginali- 
zacije nekaterih slojev slovenskega prebivalstva. Če k temu 
dodamo tudi dejstvo, da so manj izobraženi manj spretni pri 
uporabi raznih storitev, ki jim jih nudijo za to ustanovljene 
družbene institucije (izobrazba pa je eden najpomembnejših 
predikatorjev položaja posameznika v družbeni in tehnični 
delitvi dela), lahko samo še potrdimo tezo o vse večji margina- 
lizaciji, ki jo bo še povečevalo uvajanje novih, zahtevnejših 
tehnologij. 

Nemoč z lastnim delom uravnavati svoj družbeni in eko- 
nomski položaj, ki se je v preteklih letih kazala pradvsem v vse 
večji pasivizaciji ljudi posebno v istitucionaliziranih kanalih 
(abstinenca ali le formalno delovanje v delegatskem sistemu, 
samoupravljanju), pa se vedno bolj spreminja v angažiranje 
ljudi za reševanje lastnih problemov predvsem na neformal- 
nem nivoju. Opažamo vse manjšo brezbrižnost do lastnega 
okolja, možnosti preživetja, dela lastnega položaja v družbi. V 
ta kontekst bi lahko šteli tudi vse več stavk, kjer delavci 
izražajo svojo nemoč v kolesju hiperinstitucionalizirane 
družbe po eni strani, ter željo po tem, da bi sami določali svoj 
družbenoekonomski položaj v družbi po drugi. To pa bi 
morala politika razvoja slovenske družbe vsekakor izrabiti. 

Ker si ljudje svoj primankljaj materialnih sredstev za eksi- 
stenco 
kompenzirajo v večji meri s popoldanskim delom, prosti čas 
vse bolj postaja le podaljšek delovnega. To negativno vpliva 
na njegovo kvalitetno izrabo,namesto da bi nudil ljudem več 
možnosti za graditev lastne osebnosti ter njihov osebni in 
kulturni razvoj. To negativno vpliva na udeležbo v kulturnih, 
izobraževalnih ter družabnih prostočasovnih aktivnostih, ki je 
pri nas - kljub napredku - opazno nižja kot v drugih državah. 

3.7 GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z DRUGIMI 
REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI - več 
združevanja 

Organizacije združenega dela iz SR Slovenije so v pro- 
grame usmerile vsa sredstva, ki jih je možno skladno z zako- 
nom o sredstvih Sklada federacije realizirati na osnovi samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev (60% celotne obvezno- 
sti do gospodarsko manj razvitih republik in 50% celotne 

obveznosti do SAP Kosovo). V letu 1986 je bilo na novo 
sklenjenih 86 samoupravnih sporazumov, ki so skupaj z zače- 
timi iz preteklih let angažirali v Bosni in Hercegovini 122,7% 
združevanju namenjenih sredstev, v Makedoniji 104,1%, SAP 
Kosovu 91,0% in Črni gori 62,7%. Med vzroki za slabše rezul- 
tate pri združevanju de[a in sredstev slovenskega gospodar- 
stva z gospodarstvom Crne gore je potrebno omeniti likvid- 
nostne probleme črnogorskega gospodarstva, ki se kažejo pri 
zapiranju finančnih konstrukcij, kot tudi v vztrajanju Črne 
gore na doslednjem uveljavljanju dohodkovnega povezovanja 
OZD^ na dolgoročnih osnovah. Del slovenskih organizacij 
združenega dela v prvi fazi povezovanja še ni pripravljen 
prevzeti celotnega tveganja, temveč šele potem, ko se poka- 
žejo učinki medsebojnega sodelovanja s partnerji iz gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosova. Med vzroki, ki 
zavirajo procese združevanja dela in sredstev na dohodkov- 
nih osnovah, tako pri skupnih vlaganjih v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo, kot tudi v Jugoslaviji 
nasploh, je potrebno posebno poudariti premajhen vpliv vla- 
gateljev na upravljanje v organizacijah združenega dela, 
kamor vlagajo sredstva. Pri združevanju dela in sredstev je 
bila posebna pozornost posvečena programom, ki so izvozno 
naravnani, zlasti na konvertibilno tržišče. Največji del združe- 
nih sredstev je bil usmerjen v programe predelovalne indu- 
strije (50%) in le manjši del (9%) v programe za proizvodnjo 
surovin in repromaterialov. Programi vlaganj v nove in moder- 
nizirane kapacitete bodo omogočili zaposlitev preko 16 tisoč 
delavcem. 

Podatki iz statističnih raziskav medrepubliških blagovnih 
tokov kažejo24, da se povezave Slovenije z drugimi republi- 
kami in pokrajinami na ravni gospodarstva po obsegu ne 
spreminjajo bistveno. Spremembe so večje po posameznih 
področjih dejavnosti, najizrazitejše pa po posameznih indu- 
strijskih panogah. V veliki meri so pogojene z dohodkovno 
zanimivostjo prodaj na tujih trgih v primerjavi z domačim. 
Delež prodaj slovenskega gospodarstva v druge republike in 
pokrajini je v letu 1983 znašal 22,8% in je v primerjavi z leti 
1976 in 1980 rahlo upadel (nekoliko.izraziteje industrije, kme- 
tijstva in ribištva ter gostinstva in turizma), predvsem kot 
posledica večjega odpiranja do tujine (razen kmetijstva- 
tabela 8). Ocenjujemo, da so se enaki trendi nadaljevali tudi 
do leta 1986, ko je zaradi sprememb deviznega sistema in 
neustrezne ekonomske politike postal trg drugih republik in 
pokrajin spet atraktivnejši. Najintenzivnejše so povezave slo- 
venskega gospodarstva z gospodarstvom Hrvaške, nato 
Srbije izven AP ter Bosne in Hercegovine, sledijo pa Vojvo- 
dina, Orna gora in Kosovo.• 

3.8 POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI - 
olajšave za investitorje 

Težaven položaj gospodarstva v zadnjih nekaj letih otežuje 
uspešnejši razvoj posameznih območij (regij), ki zaradi 
različne sestave gospodarstva kot tudi njegove učinkovitosti 
ne dosegajo enakovrednih rezultatov gospodarjenja. 

'Rast dohodka je bila v letu 1986 najvišja v regijah, ki 
ustvarijo manjši delež dohodka v republiki (npr.dolenjska, 
pomurska, koroška regija), medtem ko so v gospodarsko 
močnejših regijah zabeležili povprečno oz. podpovprečno 
rast dohodka (npr. podravska, ki ustvarja 13,8% dohodka 
osrednjeslovenska, ki ustvarja 30,7% in savinjska regija, ki 
ustvarja 12,6% dohodka SR Slovenije ). Slabitev dinamike 
razvoja v gospodarsko najpomembnejših regijah SR Slovenije 
neugodno vpliva predvsem zaradi pomena, ki ga ima gospo- 
darstvo teh regij za razvoj republike v celoti ter nekaterih 
gospodarsko šibkejših regij, katerih organizacije združenega 
dela so razvojno in poslovno tesno povezane z organizacijami 
iz teh regij. Izgube so se najbolj povečale v dolenjski in 
zasavski, pa tudi gorenjski regiji. Podpovprečno rast izgub so 
zabeležili le v podravski, osrednjeslovenski, pomurski in kra- 
ški regiji. Največji delež v celotni izgubi v republiki so imele 
savinjska, zasavska in goriška regija. Rast sredstev za bruto 
osebne dohodke je bila blizu slovenskega povprečja v vseh 
občinah, prav t,akq kot rast zaposlenosti. 

V zaostrenih. pogojih gospodarjenja je toliko pomembnejša 
posebna skrb za območja, ki zaostajajo v ravni razvoja. Zaradi 
skromnejše dinamike razvoja manj razvitih območij v zadnjih 
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letih so bile v planskih aktih za obdobje 1986-1990 začrtane 
nekatere konkretnejše naloge in dodatni ukrepi, ki naj bi 
spodbudili izdelavo kvalitetnih razvojnih programov. Dodatne 
olajšave za investitorje, sprejete v letu 1986, so vzpodbudile 
nekoliko večjo dinamiko naložb. Ta se kaže tudi v podatkih 
Ljubljanske banke o deležu manj razvitih območij pri kreditih, 
odobrenih v preteklem letu (8,3%), kar je več kot v letu 1985 
(5,7%), v prvem trimesečju leta 1987, pa prav tako 8,3%, kar je 
bistveno več kot v enakem obdobju lani (le 1,4%). 

Uspehi so vidni na področju zaposlovanja, ki v manj razvitih 
občinah dvakrat presega republiško povprečje. Rast dohodka 
je bila v letu 1986 na manj razvitih območjih skoraj na ravni 
SR Slovenije, medtem ko se je akumulacija povečevala 
bistveno počasneje. Manjša je bila tudi rast izvoza. Izgube so 
bile približno na ravni predhodnega leta. 

Solidarnost v družbenih dejavnostih v glavnem poteka v 
dogovorjenem obsegu, kljub temu pa se zaostrujejo nekatera 
vprašanja financiranja na področju zdravstva. Uresničevanje 
nekaterih nalog na področju gospodarske infrastrukture 
(modernizacija cest, PTT) pa zaostaja za opredelitvami plan- 
skih aktov. 

Hitrejši gospodarski razvoj še vedno otežuje v povprečju 
slabši materialni položaj gospodarstva na manj razvitih 
območjih kot tudi specifična kadrovska sestava. Temu je 
treba dodati zmanjševanje deleža študentov višjih in visokih 
šol s teh območij v zadnjih letih, kar lahko neugodno vpliva v 
prihodnje. Na gospodarski položaj vplivajo tudi sedanje 
neugodne razmere v kmetijstvu, ki je ena prevladujočih dejav- 
nosti na teh območjih. Zato je toliko pomembnejša pospe- 
šena priprava kvalitetnih razvojnih programov, ki nastajajo ob 
sodelovanju gospodarskih zbornic v nekaterih organizacijah 
združenega dela, zainteresiranih za vlaganja na manj razvitih 
območjih. 

3.9 UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

3.9.1 Urejanje prostora — nujno uskladiti planske akte 
Od začetka srednjeročnega obdobja se trendi razvoja v 

prostoru niso bistveno spremenili (najbolj aktualna dogajanja 
so obravnavana pri posameznih drugih področjih). Za usmer- 
janje procesov v prostoru pa so bistveni strokovno kvalitetno 
ter interesno usklajeno pripravljeni dolgoročni planski akti. 
Zato je njihova problematika v tem poglavju posebej izpostav- 
ljena. 

Večina slovenskih občin je do aprila 1987 sprejela dolgo- 
ročne* plane in srednjeročne družbene plana (od 65 občin ima 
59 sprejet dolgoročni in 58 srednjeročni plan). Sprejetih je 
tudi 5 dolgoročnih in 3 srednjeročni plani samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Ker izdelava in priprava 
planskih dokumentov ni potekala sočasno in usklajeno, so že 
v sprejetih dokumentih neusklajenosti med posameznimi ele- 
menti prostorskih sestavin. 

Zaradi naravne zaporednosti je potrebno, da se najprej 
dopolnijo in uskladijo dolgoročni in nato še srednjeročni 
plani. Vsebinske neusklajenosti so v neprevzetosti in neuskla- 
jenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slove- 
nije, nepopolnosti pa v pomanjkanju kartografskih delov in 
kartografske dokumentacije k planom. 

Dolgoročni plani SIS na ravni republike se intenzivno 
dopolnjujejo in usklajujejo. Od desetih so trije dopolnili svoje 
dolgoročne plane in so v postopku za pridobitev strokovnega 
mnenja o usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana SR Slovenije (SIS za železniški in luški promet, Skup- 
nost za ceste Slovenije ter SIS za PTT promet ter del SlS-a 
elektrogospodarstva in premogovništva - področje premo- 
govništvo). Dva SlS-a imata dopolnitve v zaključni fazi (SIS za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo - področje elektro- 
gospodarstva, Kulturna skupnost Slovenije), trije v dopolnje- 
vanju (SIS za nafto in plin, SIS za gozdarstvo, Zveza vodnih 
skupnosti), ter dva nosilca, ki sta po razpoložljivih informaci- 
jah na začetku (za področje letališke dejavnosti ter za 
področje kmetijstva). Sprejete odločitve v planskih dokumen- 
tih SIS-ov na ravni republike omogočajo, da se te vključijo, 
zlasti na področju obveznih izhodišč dolgoročnega plana SR 
Slovenije v planske dokumente občin, ob njihovih dopolni- 
tvah. 

Do maja 1987 je 42 občin posredovalo Medresorski komisiji, 
ki ugotavlja usklajenost planskih dokumentov občin in SIS z 
obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije, svoje 
dolgoročne planske dokumente. Od teh ima 27 z zakonom 
predpisane sestavine, ostali pa se morajo dopolniti. Obvezna 
izhodišča dolgoročnega plana SR Slovenije so povzeta v 50%, 
v 32% obvezna izhodišča niso povzeta, niti usklajena, v 18% 
primerov pa dolgoročni plani obveznih izhodišč ne obravna- 
vajo. 

Z vidika usklajenega policentričnega razvoja so plani 
pomanjkljivi zaradi slabega medobčinskega sodelovanja v 
zvezi z opredelitvijo in konkretiziranjem funkcij regionalnih 
središč. Vendar lahko ugotovimo, da v večini planskih doku- 
mentov ni bistvenih odstopanj od osnovnega koncepta zas- 
nove poselitve. 

Dosedaj pregledani občinski planski dokumenti obravna- 
vajo zasnovo sistema naselij in so v glavnem pripravljeni v 
skladu s predpisano metodologijo. Dolgoročni plani občin 
imajo opredeljene usmeritve za rabo prostora za poselitev, 
usmeritve za razporeditev prebivalcev in za delitev funkcij v 
sistemu naselij. Večja pozornost je posvečena zasnovi razme- 
stitve funkcij naselij glede na oskrbne in storitvene dejavnosti. 

V doslej pregledanih dolgoročnih planih občin prevzetost 
in usklajenost z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR 
Slovenije na področju kmetijstva in infrastrukturnih sistemov 
predstavlja največjo pomanjkljivost. Usklajevanje interesov 
nosilcev planiranja v procesu planiranja na teh področjih ni 
bilo zagotovljeno v zadostni meri zaradi slabo pripravljenih 
strokovnih podlag in metodoloških težav. Da bi se planske 
naloge v prostoru lahko izvajale, so potrebni usklajeni, dore- 
čeni in pravno popolni dokumenti. Priprava in izdelava občin- 
skih planskih aktov lahko poteka usklajeno le v pogojih 
korektnega in pravočasnega izvajanja planskih opravil v SIS 
na ravni republike. Glede na dosedanjo intenzivnost dela, naj 
bi SlS-i na ravni republike dopolnili svoje dolgoročne plane 
do konca septembra, srednjeročne pa do konca leta. Občine 
bi predvidoma lahko dopolnile svoje plane do oktobra letos, 
saj je v večini primerov neusklajenost v prevzetju obveznih 
republiških izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije. 

Za hitrejše uresničevanje investicijskih odločitev je 
potrebno vsebinsko povezati zakonodajo s področjem plani- 
ranja, urejanja prostora in graditve objektov. To praktično 
pomeni dopolnitve in spremembe navedene zakonodaje. 
Možno pa je tudi v okviru obstoječe zakonodaje, z vzorci in 
priporočili začasno zadovoljivo omogočiti povezavo med 
plansko vsebino in postopkom ter investicijsko vsebino in 
postopkom. 

3.9.2 Varstvo okolja - boljši obeti 
Za začetek tega planskega obdobja je na področju varstva 

okolja v širšem družbenem smislu značilen premik od motiva- 
cijske k programski ter projektni dejavnosti na.sanacijski in 
preventivni ravni. Ta odgovornejša skrb še ni rezultirala v tak 
obseg tehničnega reševanja, da bi lahko govorili v večjem 
obsegu o zmanjševanju emisij (razen izjem,kot je Lesonit v 
Ilirski Bistrici), prišlo pa je do pomembnega razvoja ekološke 
zavesti, ki se kaže npr. tudi v opaznem zmanjšanju nesreč z 
nevarnimi snovmi v zadnjem času. Med dejavniki, ki vse bolj' 
vplivajo, na stopnjo onesnaženosti,pa je treba omeniti vse bolj 
tehnološko zastarelo in iztrošeno industrijsko opremo in vse 
bolj zastarela prometna sredstva. 

V času priprave te generacije planskih aktov še nismo bili 
soočeni z obsegom in dinamiko umiranja gozdov, ki je sin- 
teznj izraz prekomerne onesnaženosti našega okolja. To novo 
in vse bolj razvidno dejstvo narekuje ob strateško dobro 
zastavljenih planskih ciljih in konkretno opredeljenih ekolo- 
ških nalogah vendar še bolj dodelan pristop, ki mora zagotav- 
ljati ob zahtevani strokovnosti predvsem pospešeno dinamiko 
reševanja, ta pa je mogoča samo z zagotovitvijo predvsem 
finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje nalog. 

Umiranje gozdov dodatno utemeljuje stališče, da je 
potrebno reševanje ekoloških problemov povezovati s plani- 
ranjem in upravljanjem celotne družbene reprodukcije, kar 
zahteva tudi izboljšanje kvalitete v usklajenem delovanju 
republiške uprave. 
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V teku je novelacija zakonodaje na področju varstva zraka, 
voda in nevarnih snovi. Bistveni del novelacije na prvih dveh 
področjih je uvedba takega ekonomskega sistema, ki bo sti- 
muliral onesnaževalce k hitrejšemu in učinkovitejšemu reše- 
vanju ekoloških problemov, 

V maju 1987 je bil izpeljan prvi izobraževalni seminar kot 
začetek trajnega sistematičnega dopolnilnega izobraževanja 
na področju varstva okolja za tiste kadre, ki so predvsem 
odgovorni za varstvo oklja v OZD. 

K odgovornejšemu odnosu do okolja je letos prispevala 
Problemska konferenca SZDL »Ekologija, energija, varčeva- 
nje«, ki je med stališči poudarila, da mora varstvo okolja tudi v 
vsakodnevni praksi še bolj učinkovati kot temeljni razvojni 
kriterij. 

V zvezi s spoštovanjem zakonitosti je treba dati poseben 
poudarek na spremljanje izvajanja investicij, saj številne 
delovne organizacije poslujejo brez ustreznih soglasij in 
dovoljenj (vodnogospodarsko soglasje, uporabno dovolje- 
nje), kar pomeni, da družba v preteklosti na zakonodajnem 
področju ni izkoriščala razpoložljivih instrumentov za prepre- 
čevanje novega onesnaževanja. 

3.9.3 Varstvo kulturne in naravne dediščine — potrebe po 
aktivni zaščiti 

Kulturna skupnost Slovenije je kot nosilec razvoja - tudi za 
varstvo kulturne dediščine - sprejela dolgoročni plan, ki pa 
ne vsebuje kartografskega dela in kartografske dokumenta- 
cije. Dopolnitev dolgoročnega plana je predvidena za tretje 
četrtletje 1987. 

V večini občinskih dolgoročnih planov je področje varova- 
nja kulturne in naravne dediščine vključeno enostransko, 
prikazane so predvsem usmeritve na normativno zavarovanje 
posameznih spomenikov ali znamenitosti. Zelo majhno šte- 
vilo občin je v svoje plane vključilo usmeritve za varovanje 
dediščine in njeno aktivno vključevanje v družbeni razvoj. 

Pri dopolnjevanju dolgoročnih planov občin in kulturnih 
skupnosti je nujno potrebno v planske dokumente vključiti 
usmeritve za aktivno varovanje kulturne in naravne dediščine 
z vključevanjem teh elementov v družbeni razvoj v celoti. 

Da bi uspešno nadaljevali z vključevanjem kvalitetnih in 
obenem občutljivih območij v skladen družbeni razvoj je 
potrebno pospešiti aktivnosti pri pripravi strokovnih osnov, ki 
bodo omogočile sprejetje odločitev o možni namenski rabi 
teh območij. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi 
nalog iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990, pri čemer bi posebej izpostavili nalogo 
sprejetja odločitve o namenski rabi območja zgornjega toka 
reke Kolpe ter izdelavi enotnega prikaza naravovarstvenih 
območij na obeh straneh meje z Republiko Italijo, ki 
bo omogočil nadaljnje usklajevanje naravovarstvenih aktivno- 
sti na tem območju. 

Glede na kompleksnost problematike in nujnost zagotovi- 
tve možnosti skladnega razvoja na območjih, ki so predla- 
gana za razglasitev za kulturni spomenik ali naravno znameni- 
tost, morajo družbeno politične skupnosti zagotoviti pospe- 
šeno izdelavo celovitih strokovnih osnov in pripraviti pred- 
loge za razglasitev teh območij za spomenike ali znamenito- 
sti. Prioritetno je potrebno pospešiti aktivnosti za razglasitev: 
dela Krasa za Kraški regijski park in ob tem upoštevati dej- 
stvo, da je del tega območja bil vpisan v seznam svetovne 
naravne dediščine; Notranjskega kraškega parka; regijskega 
parka Pohorje; Strunjana in Strunjanske lagune ter Sečovelj- 
skih solin za krajinska parka. 

Ob ugotovitvi, da določila Zakona o Triglavskem narodnem 
parku ne predstavljajo bistvenega poslabšanja obstoječih 
pogojev za gospodarjenje na tem območju ter glede na neka- 
tere pozitivne izkušnje pri pripravi zadnje generacije družbe- 
nih planov, morajo izvršni sveti skupščin prizadetih občin in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posvetiti posebno pozor- 
nost pravočasni in celoviti vključitvi problematike Triglav- 
skega narodnega parka v proces nastajanja planskih doku- 
mentov ter vključitvi in razdelavi sprejetih odločitev v prostor- 
skih izvedbenih aktih. Ob tem morajo prednostno težiti k 
čimprejšnji in celovitejši realizaciji nalog sprejetih v Dogovoru 
o skupnih temeljih planov TNP za obdobje 1986-1990. 

Med različnimi napori za zagotovitev ohranitve in razvoja 
kulturne naravne dediščine predstavlja eno od najpomemb- 
nejših nalog dopolnitev metodologije vrednotenja temeljnih 

lastnosti teh območij, ki bo omogočila učinkovit in enoten 
način vključevanja te dejavnosti v načrtovanje skladnega 
družbenega razvoja. Zato morajo strokovne organizacije 
pospešiti delo na dopolnjevanju te metodologije, pristojni 
upravni organi pa ustvariti pogoje za ustrezno vključitev kvali- 
tet kulturne in naravne dediščine z natančnim določanjem 
načina vključevanja te dejavnosti (npr. navodila o izvajanju 
melioracij); skupščine občin pa morajo sprejeti odloke o 
zavarovanju posameznih območij in objektov, ki imajo pose- 
ben kulturni in ekološki pomen. 

3.10 SLO - sredstva omejujejo 

Na področju splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, kjer se predvideva, da bodo občine, organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti materi- 
alne proizvodnje in družbenih dejavnosti v svojih planskih 
aktih določile pogoje in sredstva za izgradnjo in prilagoditev 
proizvodnih zmogljivosti za usmerjeno proizvodnjo, za obli- 
kovanje zalog deficitarnih surovin in repromaterialov, izpo- 
polnjevanje materialnih, organizacijskih in kadrovskih rešitev 
za preprečevanje oziroma obvladovanje nesreč, ki lahko 
nastanejo v tehnoloških procesih in so lahko širšega pomena, 
kakor tudi na področju izvajanja zakloniščne politike in obli- 
kovanje rezerv na področju civilne zaščite, blagovnih in dru- 
gih rezerv, poteka realizacija v skladu z obrambnimi in 
obrambno-razvojnimi načrti. Pri tem delujejo kot omejevalni 
faktorji materialni pogoji, zlasti razpoložljiva finančna sred- 
stva. 

Sredstva za uresničevanje programov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, ki naj bi se v skladu z 
dogovori in drugimi ukrepi zagotavljala v višini 0,4 do 0,5% od 
narodnega dohodka v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 se 
formirajo v manjšem obsegu in sicer - po oceni - samo v 
višini 0,2 do 0,3°/o od narodnega dohodka. 

Organizacijski, normativni in drugi ukrepi, kakor tudi mate- 
rialni in kadrovski pogoji katere zagotavlja Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije za potrebno pripravljenost teritorialne 
obrambe, oblikovanje republiških rezerv civilne zaščite in za 
izpopolnjevanje izobraževalnih programov v Republiškem 
centru za obrambno usposabljanje ter za prevzem nalog voja- 
škoteritorialnih organov poteka v skladu s predvidevanji, ven- 
dar ob razpoložljivih proračunskih sredstvih. Izgradnja avto- 
nomnega sistema upravnih zvez, delovanje sistema opazova- 
nja in obveščanja ter oblikovanje enotnega informacijkega 
sistema se uveljavlja, kar pa spremljajo problemi materialne 
narave. 

4. SPECIFIČNI PROBLEMI LETA 1987 V LUČI 
TEKOČIH GIBANJ IN EKONOMSKE POLITIKE 

Gospodarjenje v letu 1987 se odvija v znamenju nekaterih 
specifičnih poudarkov. Visoka, prek stoodstotna inflacija, pri- 
naša drugačne načine obnašanja. Krni tudi možnosti predvi- 
devanja ter presoje celo za nekatere najpomembnejše smeri 
in okvire gospodarskih tokov do konca leta, domet nekaterih 
ukrepov - zlasti na področju porabe - pa krči na krajša 
obdobja. 

Med probleme materialnih okvirjev in možnosti leta 1987 
sodi v Sloveniji med drugim tudi ujetost med princip, da je 
gospodarske celice nedopustno močneje pbremenjevati na 
eni strani ter na drugi strani med pritiske, ki lahko rezultirajo 
samo v večjih obremenitvah gospodarstva. Gre za željo po 
pospešenem reševanju najrazličnejših potreb ter tudi za pozi- 
vanje na dodatne razvojne naloge, ki jih plan pa tudi resolu- 
cija nista imela docela »vkalkuliranih«. 

Določeno naraščanje nestrpnosti v družbi je prav tako zna- 
čilnost, ki je v letu 1987 še bolj izrazita. Naraščajo tudi izgube. 
Nov moment v primerjavi s preteklimi leti je, da bi za najmanj 
perspektivne organizacije v skajnem primeru dejansko ne 
iskali več drugega izhoda kot likvidacijo, pri čemer bi bilo zato 
po sedanjih ocenah mogoče računati na okoli 2000 brezpo- 
selnih. 

Letošnje gospodarjenje se odvija v znamenju pogojev, kijih 
postavljajo sistemske spremembe ter dodatni interventni 
posegi ekonomske politike. Pri tem so še zlasti v ospredju 
rešitve novega obračunskega sistema, učinki interventnih 
zakonov na področju omejevanja porabe, ter učinkovanje 
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tekoče ekonomske politike na deviznem in kreditno-denar- 
nem področju. Zlasti s teh zornih kotov je potrebno oceniti 
možnosti uresničevanja določil Resolucije o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1987 ter potrebnega ukrepa- 
nja. Ugotoviti velja, da vodijo koncepcije ekonomske politike, 
opredeljene v Zvezni resoluciji (predvsem brezdeflatorsko 
planiranje), koncepcije, ki jih s svojo metodologijo defacto 
prinaša Zakon o obračunskem sistemu ter koncepcije inter- 
ventnih zakonov in dogovorov na področju porabe, k različ- 
nim učinkom. Kot osnovni problem, ki ga vidimo ta trenutek, 
pa je tudi s stališča plana ta, da sedanji instrumentariji ne 
zagotavljajo zanesljivo takšnih razmerij v delitvi, ki bi poveče- 
vali ali pa vsaj ohranjali akumulatiVnost-gospodarstva. 

Gospodarska rast 

Analize razpoložljivih podatkov kažejo, da bi ob nadaljeva- 
nju sedanjih trendov v letu 1987 v primerjavi z letom 1986 
dosegli le za okoli 2,8% večji realni obseg proizvodnje ozi- 
roma družbenega proizvoda celotnega gospodarstva SR Slo- 
venije, kar je manj od zastavljenih ciljev letošnje resolucije25. 
Takšno znižano rast realnega družbenega proizvoda obeta 
predvsem nižja rast fizičnega obsega industrijske proizvod- 
nje, ob poglabljanju težav v oskrbljenosti s surovinami in 
reprodukcijskim materialom. Tudi kmetijstvo bi ob izpadu 
živinorejske proizvodnje pridelalo manj od pričakovanj. 
Podobno je pri prometu in zvezah, gostinstvo in turizem pa bi 
po zdajšnjih ocenah letos mogla ostati samo na lanski r^vni. 

Novi zakon o oblikovanju in delitvi celotnega prihodka in 
njegovi spremljajoči predpisi bodo prinesli nekatere bistvene 
spremembe tudi za obračun nominalnega družbenega bruto 
proizvoda in vrednosti družbenega proizvoda v letu 1987. A 
doslej Zvezni zavod za statistiko še ni pristopil k izdelavi nove 
metodologije za obračun vrednosti proizvodnje in družbe- 
nega proizvoda v letu 1987. Zato ocene primerljive nominalne 
rasti na tej osnovi za zdaj še niso mogoče. Grobe ocene pa 
kažejo, da bi bil ob upoštevanju učinkov revalorizacij, ki 
povečujejo materialne stroške, izkazani nominalni družbeni 
proizvod v primerjavi z obračunanim po dosedanji metodolo- 
giji, kar precej manjši. Vendar pa bo možno izdelati prve 
ocene možnih razmerij pri oblikovanju nominalnega družbe- 
nega proizvoda za letošnje leto šele potem, ko bo dodelana 
metodologija na zvezni ravni. 

Učinki zunanjetrgovinske in devizne politike v 
letu 1987 » 

V prvih štirih mesecih letos je bila v primerjavi z enakim 
obdobjem lani skupna rast izvoza blaga, izražena v ameriških 
aoiarjih 1,6/0, rast konvertibilnega izvoza blaga pa 8,7%. 
Nadaljuje se visoka rast uvoza blaga, predvsem s konvertibil- 
nega območja (v prvih štirih mesecih znaša 12,8%). Če bi bila 
ta gibanja prikazana na osnovi statističnega tečaja (v katerem 
je bila narejena tudi projekcija za letošnje leto), bi bili izvozni 
in uvozni rezultati pod nivojem lanskega leta (njihov porast bi 
bu okoli 10-15% točk nižji od tega, ki je prikazan v ameriških 
dolarjih po tekočih tečajih). Tako uradni statistični podatki 
precenjujejo vrednost konvertibilne menjave in podcenjujejo 
vrednost menjave s klirinškimi trgi ter otežujejo ugotovitev 
prave, nepopačene dinamike zunanjetrgovinskih gibanj. 

Po enoinpolmesečnem zastoju je letos tečaj dinarja do 
košarice valut začel hitreje drseti. Do konca aprila se je 
vrednost dinarja do uradne košarice valut znižala za dobrih 
?j°'uC8n!r pri Proizvaia,cih v Jugoslaviji pa so se v istem obdobju dvignile za okoli 28,5% (v Sloveniji pa za 28%). Po 

prvih znakih ustreznejše tečajne politike bi bilo za letošnje 
leto preuranjeno napovedovati tudi občutnejše povečanje 
dohodkovnega interesa gospodarstva za izvoz na konverti- 
bilno področje, še zlasti če pri tem upoštevamo, da je lanska 
celoletna sistemsko pogojena nelikvidnost pri plačevanju v 
tujino vplivala na nadaljnje pritiske po zniževanju nivoja naših 
izvoznih cen. Tudi zato, ker položaj izvoznikov na konverti- 
bilno področje otežujejo nekaj mesečne zamude pri izplačilih 
zveznih izvoznih spodbud. 

Proti koncu leta bi se s stabilnim nadaljevanjem sedanje 
tečajne politike lahko približali resolucijskim ciljem,saj bi taka 
politika poleg ponovnega oživljanja dohodkovnega interesa 
za izvoz na konvertibilno področje spodbudila tudi postopno 

vračanje izvoznikov na redne oblike poslovanja. To bi olajšalo 
tudi trenutno nadvse resno devizno likvidnostno situacijo v 
naših bankah in preko tega prispevalo k večji solventnostni in 
ugledu naših bank pri tujih poslovnih partnerjih. 

Posebni problemi učinkov kreditno denarne 
politike 

Za razliko od prejšnjih let se v letošnjem letu določa kre- 
ditno denarna politika za vsako trimesečje posebej. Za prvo 
trimesečje je bilo s skupščinskim odlokom predvideno da se 
bo denarna masa povečala za 4,5% glede na konec decembra 
lani (dejansko seje povečala za 10,7%) in dinarski plasmaji za 
5,5% (dejansko so se povečali za 8,1%). Posledica takih omeji- 
tev in dobre dinarske likvidnosti bank je močan porast kredi- 
tov med mesecem, ki pa se zadnjega v mesecu poravnajo na 
zahtevano raven. NBJ ugotavlja, da je dosežena rast denarne 
mase (10,7% na december 1986), kljub prekoračitvi še vedno 
znatno nižja (za 13,3 odstotne točke),glede na doseženo rast 
nominalnega DP (za okoli 24%), kar torej še vedno kaže na 
formalno restriktivno denarno kreditno politiko. 

Za drugo trimesečje je določeno, da sme znašati denaVna 
masa 30. 6. 1987 12% več kot konec leta 1986 in dinarski 
plasmaji 16% več. Dosedanja gibanja že kažejo na to da 
predvidenih okvirov ne bo mogoče držati.,Zato se je obvezna, 
rezerva bank pri NBJ letos že trikrat povečala, reeskontne 
stopnje za kredite iz primarne emisije so se znižale za okoli 

5 poenov in povečala se je obrestna mera za plasmaje iz 
Pnmarn6 emisije na 81% v drugem trimesečju (prej je bila 
bi /o). Vendar pa vse te omejitve zadevajo manj kot 30% vseh 
dinarskih plasmajev. 

Letos vpliva na poslovanje bank tudi novi zakon o celotnem 
prihodku in dohodku. Banke morajo-podobno.kot gospodar- 
stvo ugotavljati revalorizacijske prihodke in odhodke ter uve- 
ljavljati realne obrestne mere pri obstoječih kreditih, ki vsebu- 
jejo klavzulo o gibljivi obrestni meri, kot tudi pri vseh na novo 
odobrenih kreditih. Uveljavljanje realne obrestne mere velja le 
za kredite, ne pa za depozite, razen za nenamenske depozite 
vezane nad 6 mesecev in več. Zahteva po sočasni uvedbi 
realne obrestne mere tudi na depozite bi namreč pri večini 
bank v državi povzročila izgubo. Tako pa lahko banke v 
letošnjem in prihodnjem letu iz pozitivnega presežka revalori- 
zacijskih prihodkov pokrijejo primanjkljaj skupnega dohodka 
(to so predvsem negativne tečajne razlike). 

Banke bodo torej tudi v prihodnje reševale svoj težaven 
položaj s politiko negativnih obrestnih mer na depozite Tako 
bo tudi v prihodnje največ izgubljalo prebivalstvo, ki ima v 
bančnih depozitih največji delež. Delež letnega porasta dinar- 
skega varčevanja pri bankah, ki je še leta 1985 skupaj z 
obrestmi zajel 19,4% osebnih dohodkov, se je v letu 1986 
znižal na 15,7%. Tendenca padanja deleža dinarskega varče- 
vanja pri bankah v osebnih dohodkih se nadaljuje tudi letos, 
saj je znašal delež porasta hranilnih vlog v osebnih dohodkih 

14C)°/T trimeS6ČjU let0S le 11'2°/o (lani v istem času Pa še 
Če bodo banke hotele zaustaviti realno zmanjšanje sredstev 

prebivalstva in povečati nagnjenost prebivalstva k varčevanju, 
bodo morale preiti na realne obrestne mere tudi pri vseh 
depozitih ne samo pri vezanih ter zagotoviti še dodatne 
vzpodbude . Kreditno denarna politika oziroma ukrepi na 
tem področju sami sicer ne morejo zmanjšati naraščajoče 
inflacije in z njo spremljajočih negativnih pojavov v gospodar- 
stvu, lahko pa skupaj s spremembami na ostalih področjih, 
zlasti na deviznem (realni tečaj), bistveno pripomorejo k stabi- 
lizaciji gospodarstva. Zato pa je potrebno, da se nastajajoče 
izgube poimenujejo izgube (ne negativne tečajne razlike) in 
tekoče odpravljajo, ne pa prenašajo naprej od gospodarstva 
na banke in od tam na Narodno banko Jugoslavije. Predvsem 
pa je potrebno, da začne Narodna banka Jugoslavije oprav- 
ljati le tiste naloge, za kar je kot narodna banka poklicana. 
Spremembe obračunskega zakona in manj realna negativna 
obrestna mera v letošnjem drugem trimesečju dajo upanje, da 
se bodo negativni trendi ustavili, seveda če bodo tem spre- 
membam sledile tudi spremembe na ostalih ključnih po- 
dročjih. 
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Kako se slovensko gospodarstvo adaptira na 
spremembe obračunskega sistema 

Podatki in analize SDK o doseženih finančnih rezultatih 
poslovanja v gospodarstvu SR Slovenije v prvem trimesečju 
letošnjega leta, ki so jih OZD prvič izdelale v skladu z določili 
novega obračunskega sistema kažejo, da je gospodarstvo v 
letošnjem prvem trimesečju v primerjavi z doseženimi rezul- 
tati v prvem kvartalu lani (izkazanimi po tedaj veljavnem 
obračunskem sistemu) doseglo v globalu za 96,2% večji 
celotni prihodek, povečalo porabljena sredstva za 91,6% in na 
tej podlagi izkazalo kar za 114,6% večjo vrednost doseženega 
dohodka. 

Pri tem je seveda treba upoštevati, da so spremembe v 
obračunskem sistemu vplivale na to, da te osnovne kategorije 
finančnega uspeha, kot so izkazane v letošnjih obračunih 
poslovanja, niso neposredno primerljive z lanskoletnimi izka- 
zanimi finančnimi rezultati poslovanja po tedaj veljavnem 
obračunskem sistemu. 

Vsekakor pa doseženi rezultati poslovanja v letošnjem 
prvem trimesečju, če jih primerjamo z lanskoletnimi rezultati, 
kažejo na to, da je bila dosežena dinamika osnovnih finančnih 
agregatov, ki vstopajo v obračun celotnega prihodka in 
dohodka kljub spremembam v obračunskem sistemu izredno 
visoka. 

Če ocenjujemo dosežene rezultate poslovanja gospodar- 
stva v letošnjem prvem trimesečju v primerjavi s »predela- 
nimi« primerljivimi rezultati poslovanja za lansko prvo trime- 
sečje, prilagojenimi oz. preračunanimi po uradno sprejeti 
zvezni metodologiji (ki jo je izdala Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije in po kateri je le-ta tudi izdelala in objavila 
podatke o rasti t.im. primerljivega dohodka v prvem trime- 
sečju letos), kažejo ti podatki: 

- da je dosežena vrednost celotnega prihodka v letošnjem 
prvem trimesečju za 3 odstotne točke manjša, kot bi bila, če bi 
veljal stari obračunski sistem; oziroma da bi »primerljivi« 
celotni prihodek v letošnjem prvem trimesečju (namesto za 
izkazanih 96,2%) porastel za 102%; 

- da je dosežena vrednost porabljenih sredstev v letošnjem 
prvem trimesečju v globalu za okoli 2 odstotni točki manjša 
kot bi bila, če bi jih obračunali po starem sistemu, oziroma da 
bi »primerljiva« rast porabljenih sredstev v tem obdobju zna- 
šala (namesto izkazanih 91,6%) okoli 95,7%; 

- da je na tej podlagi vrednost doseženega dohodka za 
okoli 7 odstotnih točk manjša, kot bi bila obračunana po 
starem sistemu, kar pomeni, da bi na tej osnovi rast »primerlji- 
vega« dohodka namesto izkazanih 114,6% znašala 130,5% (to 
je tudi podatek, ki ga je uradno objavila SDK). 

K povečanju celotnega prihodka je največ prispevala nad- 
povprečno visoka rast prihodkov, doseženih s prodajo proiz- 
vodov in storitev na domačem trgu. Ob povečanju celotnega 
prihodka za 96,2% so se prihodki na domačem trgu v primer- 
javi z enakim obdobjem lani povečali za prek 106% (v istem 
obdobju so se po podatkih Zavoda za statistiko cene industrij- 
skih proizvajalcev v Sloveniji v globalu povečale za 82,9%, 
cene na drobno za 101,5%, v Jugoslaviji pa so v tem obdobju 
cene proizvajalcev porasle le za 66,7%, cene na drobno pa za 
90,6%), njihov delež v,celotnem prihodku pa se je povečal od 
41% na 43%. Prihodki, doseženi s prodajo na tujih trgih so se 
povečali le za 85%.(njihov delež v celotnem prihodku pa se je 
v tem obdobju zmanjšal od 10% na 9,4%). To kaže, da je 
slovensko gospodarstvo ob nadaljnjem upadanju izvoza 
uspelo ta izpad nadoknaditi z realizacijo proizvodnje na 
domačem trgu, kjer je uspelo kar krepko tudi realno povečati 
prodaje. 

Celotna porabljena sredstva so se kljub spremembam obra- 
čunskega sistema nominalno povečala skoraj za 5 odstotnih 
točk manj kot celotni prihodek (v globalu za 91,6%). če 
izločimo vpliv sprememb v obračunu na velikost porabljenih 
sredstev, je na nižjo dinamiko rasti porabljenih sredstev v 
največji meri vplivala precej nižja nominalna rast materialnih 
stroškov, zlasti porabljenih surovin in materialov (le-ti so se 
povečali le za 77,9%) in vrednosti porabljene energije (pove- 
čala se je za 86,1%), ki v strukturi vseh porabljenih sredstev 
predstavljajo okoli 40%. Tudi nabavna vrednost trgovskega 
blaga se je povečala precej manj kot celotni prihodek (za 
okoli 83%). Nižja rast teh materialnih stroškov je tako »kom- 
penzirala« hitrejšo rast drugih poslovnih stroškov in učinke 

sprememb v obračunu, ki so sicer dodatno obremenjevali 
porabljena sredstva zaradi novo uvedenega sistema revalori- 
zacije sredstev. Tudi vrednost prirasta zalog proizvodnje in 
gotovih proizvodov, ki vstopajo v obračun dohodka, se je 
povečala le za okoli 78%. 

Rezultati poslovanja v prvem letošnjem trimesečju - kot jih 
kažejo periodični obračuni - tako kažejo, da se tudi v začetku 
letošnjega leta pri materialnih stroških v gospodarstvu nada- 
ljujejo nekatere tendence, ki jih beležimo že dve leti, to je, da 
se udeležba materialnih stroškov v strukturi razporejanja 
celotnega prihodka zmanjšuje (za 3-odstotne točke). Ni 
mogoče z gotovostjo ocenjevati, v kolikšni meri je to odraz 
stvarnega izboljševanja ekonomičnosti poslovanja z material- 
nimi potroški, koliko je nižja rast materialnih stroškov rezultat 
tega, da so OZD na podlagi povečanih nabav in s tem poveča- 
nih zalog materialov v preteklem letu plasirale v proizvodnjo 
surovine in materiale iz teh zalog po cenah tedanjih nabav, v 
kolikšni meri pa je to posledica dejstva, da so že v preteklem 
letu, (pa tudi letos) cene nekaterih surovin in materialov v 
celotnem jugoslovanskem prostoru rasle precej počasneje 
kot cene blaga za potrošnjo in investicije (po podatkih stati- 
stike so se cene proizvajalcev reprodukcijskih materialov v 
industriji v prvem trimesečju letos glede na enako obdobje 
lani v Sloveniji povečale za 75,9%, v merilu celotne države pa 
le za 50,4%). 

Doseženi dohodek v gospodarstvu SRS se je povečal za 
114,6% (oziroma glede na »primerljivo« osnovo kar za 
130,5%). 

Obračunana sredstva iz dohodka za splošne družbene 
potrebe v prvem tromesečju letos beležijo izredno nizko rast, 
predvsem na račun ukinjenega davka iz dohodka TOZD po 
posebni stopnji. Prav tako pa je bilo tudi ustavljeno vplačeva- 
nje akontacij davka iz dohodka TOZD za leto 1987: 

Visoko dinamiko pa izkazujejo obračunana sredstva za 
skupne družbene potrebe (iz dohodka in iz osebnih dohod- 
kov). Na razporejanje dohodka OZD za te namene, veljavni 
zakon o omejevanju skupne porabe kratkoročno nima vpliva, 
ker ne omejuje odliva sredstev iz dohodka in iz osebnih 
dohodkov, temveč omejuje porabo teh sredstev. Nastale pre- 
sežke sredstev naj bi postopno odpravila znižanja prispevnih 
stopenj. 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva so v 
prvem trimesečju razporedile za osebne dohodke in skupno 
porabo za 129.8% več sredstev kot v enakem obdobju lani. 
Rast teh sredstev ni usklajena z dohodkom, kot so ga pokazali 
periodični obračuni, pač pa je z rastjo objavljenega »primerlji- 
vega« dohodka, to je za okoli 13% višja od rasti dohodka, kot 
so ga pokazali periodični obračuni OZD gospodarstva. 

Novi način obračunavanja revalorizacije sredstev, virov 
sredstev in stroškov, je vplival tudi na spremembe v strukturi 
sredstev za reprodukcijo, ki jih oblikuje gospodarstvo, pa tudi 
v strukturi sredstev, ki se oblikuje v negospodarstvu. Kot je 
bilo pričakovati, so se bistveno zmanjšala sredstva akumula- 
cije (sredstva za razširitev materialne osnove dela in sredstva 
rezerv), ki se oblikujejo iz delitve čistega dohodka, povečala 
pa so se sredstva amortizacije in to - lahko rečemo - na 
realno raven, s čimer je bil dosežen tudi eden osnovnih 
namenov novega zakona. Poleg teh dveh virov oblikuje novi 
sistem revalorizacije še nov dodaten vir sredstev za reproduk- 
cijo, to je priliv likvidnih sredstev iz različnih naslovov revalo- 
rizacije, ki priteka iz celotnega prihodka v breme materialnih 
stroškov, in priliv prejetih revalorizacijskih obresti, zmanjšan 
za odliv plačanih revalorizacijskih obresti. 

Realno znižanje prikazane akumulacije, oblikovane iz 
namenske delitve dohodka v prvem trimesečju 1987 torej ne 
pomeni nujno tudi dejanskega znižanja akumulacije, saj je 
akumulacija, oblikovana in prikazana po prejšnjem sistemu 
imela v precejšnjem svojem delu zgolj revalorizacijsko vse- 
bino (kar je lepo razvidno, če primerjamo podatke o oblikova- 
nih sredstvih akumulacije in revalorizacije s potrebnimi dol- 
goročnimi sredstvi za pokrivanje (zgolj inflatornega) prirasta 
vrednosti zalog). 

Investicije v letu 1987 

Celotna izplačila za investicije v osnovna sredstva (brez 
stanovanjskih investicij)- so bila v prvih štirih mesecih letoš- 
njega leta nominalno večja za 92,3% od enakega obdobja 
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lanskega leta (v gospodarstvu za 90,9%, v negospodarstvu za 
104,9%). 

Nekoliko šibkejšo investicijsko aktivnost kot lani, ko je bila 
zelo dinamična, v začetku letošnjega leta kaže tudi obseg v 
tem letu začetih investicijskih objektov. V prvih treh mesecih 
leta so investitorji začeli graditi 213 gospodarskih investicij- 
skih objektov in 7 negospodarskih investicijskih objektov (v 
prvih treh mesecih leta 1986 so investitorji začeli graditi 276 
investicijskih objektov). Povprečna predračunska vrednost v 
letu 1987 začetih investicijskih27 objektov bistveno presega 
nivo v istem obdobju lani začetih objektov. Vrednost pogod- 
beno zagotovljenih del za gradbeništvo v prvih treh mesecih 
za dokončanje v teku letošnjega leta pa je glede na prve tri 
lanske mesece nominalno večji za 122%. 

Ocenjujemo, da je ob pričakovani pospešeni investicijski 
aktivnosti v drugi polovici leta še uresničljiva z resolucijo 
predividena 4,8% rast proizvodnih investicij v osnovna sred- 
stva. Pogoj uresničitve so aktivnosti za uresničevanje ključnih 
nalog zlasti na področju finančne in bančne poslovne politike 
z ugodnejšimi pogoji za uvoz opreme ter kreditov mednarod- 
nih bančnih in finančnih organizacij, zlasti za financiranje 
dogovorjenih objektov gospodarske infrastrukture. Pri tem se 
bo SR Slovenija zavzemala za dograjevanje gospodarskega 
sistema zlasti na področju cirkulacije in koncentracije investi- 
cijskih sredstev, ohranitev njihove realne vrednosti in vzpod- 
bujanja vlaganj v sektorje, ki so s stališča narodnega gospo- 
darstva najatraktivnejša (turizem, drobno gospodarstvo, raz- 
vojno-tehnološko intenzivni programi ter drugi izvozni pro- 
jekti). 

Osebni dohodki 

Interventni zakon za osebne dohodke, ki je začel veljati s 1. 
1. 1987 je povprečne osebne dohodke v prvem kvartalu letoš- 
njega leta omejil v okvire izplačanih osebnih dohodkov v 
zadnjem kvartalu lanskega leta. Po podatkih iz periodičnega 
obračuna za prve tri mesece so se osebni dohodki v gospo- 
darstvu približno uskladili z zahtevami interventnega zakona. 

V prvih treh mesecih letošnjega leta je po podatkih Zavoda 
SR Slovenije za statistiko poprečni osebni dohodek na zapo- 
slenega v Sloveniji porastel glede na enako obdobje lani za 
123,1% realno pa za 10,2%. V primerjavi z zadnjim kvartalom 
lanskega leta pa je poprečni osebni dohodek v prvih treh 
mesecih porastel nominalno za 9,4% realno pa je nižji za okoli 
7,1%. Predhodni podatki o gibanju osebnih dohodkov za 
mesec april kažejo na bolj umirjeno rast. 

S tem ko je bil sprejet družbeni dogovor o skupnih osnovah 
in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju 
in delitvi dohodka v SR Sloveniji lahko organizacije združe- 
nega dela, potem ko bodo uskladile svoje planske akte in 
ustrezne samoupravne splošne akte, urejajo delitev osebnih 
dohodkov na osnovi tega družbenega dogovora. Občinski 
odbori bodo morali dati mnenje o usklajenosti planskih aktov 
s tem družbenim dogovorom in letnimi usmeritvami za leto 
I987, da bi se tako zagotovil družbeni nadzor nad opredelje- 
nimi osnovarni in merili pri pridobivanju in delitvi dohodka v 
organizacijah združenega dela. 

Osebni dohodki v gospodarstvu se bodo tako vnaprej obli- 
kovali upoštevaje osnove in merila, ki izhajajo iz tega družbe- 
nega dogovora. V okviru organizacij združenega dela bodo z 
opredeljenimi sestavinami za kakovost in količino živega dela 
ter na osnovi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi kot minulega dela lahko bolj dosledno upo- 
števali načelo delitve osebnih dohodkov po delu. S kvalitet- 
nejšimi premiki v interni delitvi pa bo možna tudi tesnejša 
povezava med realno rastjo osebnega dohodka in rastjo pro- 
duktivnosti dela. 

Resnejše težave bodo nastale pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke v družbenih dejavnostih. Za njih sicer ne bo 
več veljal interventni zakon za osebne dohodke, vendar pa jih 
bo pri razpoložljivih sredstvih za porabo omejeval interventni 
zakon za skupno in splošno porabo. V primerjavi z zadnjim 
kvartalom lani je poprečni osebni dohodek.v družbenih dejav- 
nostih v prvih treh mesecih letos porastel za okoli 5,1%, 
realno pa je nižji za 10,8%, medtem ko je povprečni osebni 
dohodek v gospodarstvu v tem obdobju porastel za 10,5% in 
je realno nižji za okoli 6,2%. Razmerje ravni osebnih dohod- 
kov v družbenih dejavnostih se je glede na osebne dohodke v 

gospodarstvu nekoliko poslabšalo in zaradi interventnega 
zakona o splošni in skupni porabi ne bo veliko možnosti, da bi 
se razmerje v prihodnje izboljšalo. 

Skupna poraba 

V letu 1986 so bili v okviru sredstev skupne porabe izpeljani 
programi SIS družbenih dejavnosti, opredeljeni s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov SIS družbenih dejavnosti 
kot tudi dodatne naloge opredeljene z republiško resolucijo 
za lansko leto. Že v lanskem letu določila republiške resolu- 
cije glede določanja obsega sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb niso bila usklajena z določili zvezne resolucije. 
Bistvena razlika med določili obeh resolucij je bila v dodatni 
nalogi usklajevanja ravni osebnih dohodkov delavcev v druž- 
benih dejavnostih z osebnimi dohodki delavcev v gospodar- 
stvu, ki je bila v slovenski resoluciji posebej opredeljena. Ta 
naloga se je v letu 1986 tudi realizirala, saj je bila raven 
osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih v zad- 
njem trimesečju leta 1986 usklajena z ravnijo osebnih dohod- 
kov delavcev v gospodarstvu. Razlika med obema resoluci- 
jama iz lanskega leta pa se prenaša tudi v letošnje leto. Po 
republiški resoluciji za leto 1987 so osnova za planiranje 
sredstev v letu 1987 sredstva, opredeljena z republiško resolu- 
cijo za leto 1986, medtem ko iz določil zveznega intervent- 
nega zakona izhaja, da so osnova za določanje obsega sred- 
stev v letu 1987 sredstva, opredeljena z zvezno resolucijo. Po 
metodologiji SDK za izvajanje zveznega interventnega zakona 
je pri SIS družbenih dejavnosti v SR Sloveniji po zvezni 
resoluciji za leto 1986 ugotovljen presežek v višini 15,2 mili- 
jarde din, ki po zveznem zakonu ne predstavlja osnove za 
oblikovanje.sredstev v letošnjem letu. 

V letu 1987 določa obseg sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb zvezni zakon o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev DPS in SIS družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1987, po katerem lahko sredstva DPS in SIS 
družbenih dejavnosti rastejo za 10% počasneje od rasti pri- 
merljivega doseženega dohodka v gospodarstvu republike. 
Po zakonu v okviru sredstev skupne porabe niso omejena 
sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sredstva 
za znanstveno-raziskovalno dejavnost, sredstva ustvarjena iz 
prispevkov občanov ter sredstva, ki imajo značaj osebnih 
prejemkov. V skladu z določili zakona in metodologije za 
izvajanje zakona SDK mesečno ugotavlja presežke prihodkov, 
ki se oblikujejo nad okvirom sredstev, določenih po zveznem 
zakonu in jih izloča na posebne račune. SIS družbenih dejav- 
nosti pa so dolžne za ugotovljene presežke znižati prispevne 
stopnje. 

Tako so SIS družbenih dejavnosti v mesecu maju že znižale 
prispevne stopnje iz osebnih dohodkov in iz dohodka po 
osnovi osebnih dohodkov za 0,79 odstotne točke. 

SDK je za obdobje januar-marec ugotovila, da znaša rast 
tako imenovanega »primerljivega« doseženega dohodka v 
gospodarstvu SR Slovenije 130,5%. To pomeni, da lahko do 
naslednje ugotovitve »primerljivega« dohodka sredstva za 
skupno in splošno porabo skupaj rastejo po stopnji 117,45%. 
Na podlagi te stopnje rasti bo SDK mesečno kumulativno 
ugotavljala presežke in jih izločala na poseben račun. 

V obdobju januar-april 1987 se je na računih SIS družbenih 
dejavnosti združilo 260,8 milijard din ali za 142,4% več kot v 
enakem lanskem obdobju, skupaj s sredstvi skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja pa 467,0 milijard din ali 
za 156,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta. 

Za obdobje januar-april 1987 je SDK ugotovila 13,9 milijard 
din presežka, kar je koli.5% vseh združenih sredstev v tem 
obdobju. 

Po posameznih SIS je višina presežka zelo različna, pri 
čemer vpliva na višino presežkov tudi lanska dinamika priliva 
sredstev, ki je bila v nekaterih SIS v prvih mesecih lanskega 
leta izrazito neugodna in predstavlja nizko osnovo za določi- 
tev dovoljenega obsega sredstev v letošnjem letu. 

Zaradi mesečnega izločanja sredstev po zveznem zakonu 
bo še naprej prihajalo do likvidnostnih težav. Omogočeno je 
sicer izplačevanje vseh oblik denarnih dajatev iz sredstev 
zagotavljanja socialne varnosti, ki po zakonu niso omejene. 
Nastopajo pa težave pri zagotavljanju sredstev za izvajanje 
dejavnosti, posledično tudi pri izplačevanju osebnih dohod- 
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kov. Ogroženo je tudi združevanje in prelivanje solidarnostnih 
sredstev. 

V začetku leta so SIS družbenih dejavnosti ovrednotile 
svoje progr-ame za leto 1987, ki izhajajo iz samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov SIS družbenih dejavnosti, v 
cenah iz decembra leta 1986. V skladu z določili republiške 
resolucije za leto 1987 in skladno z določili dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986— 1990 pa bo opravljena valorizacija vrednosti programov 
po doseženih gibanjih posameznih elementov cen storitev. 
Ker morajo SIS družbenih dejavnosti izvajati svoje programe v 
okviru sredstev določenih po zveznem zakonu, bo v letu 1987 
težko uresničiti vse naloge opredeljene z republiško resolu- 
cijo. 

Splošna poraba 

Enako kot na področju skupne porabe tudi na področju 
sp ošne porabe zakon o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev za porabo v letu 1987 določa dovo- 
ljeni obseg sredstev in skladno z zvezno resolucijo 10% zao- 
stajanje rasti sredstev splošne porabe z rastjo dohodka v 
republiki glede na dovoljeni obseg porabe v letu 1986 po 
zvezni resoluciji. Izven omejitev so sredstva proračunov, 
namenjena za pokrivanje kotizacije, regresa za umetna gno- 
jila, obresti v kmetijstvu, tečajne razlike in priznavalnine bor- 
cem NOV, prav tako pa niso omejeni tudi prihodki od davkov 
občanov. Tako zoženi obseg sredstev izredno zaostruje mate- 
rialne pogoje dela v organih in organizacijah, kar vodi v 
neustrezno materialno opremljenost dela in negativno 
kadrovsko selekcijo, še posebej če upoštevamo, da že v letu 
1986 ni bila dosežena začrtana usklajenost osebnih dohodkov 
v upravnih in pravosodnih organih z osebnimi dohodki v 
gospodarstvu (zaradi izredno hitre rasti osebnih dohodkov 
gospodartva v zadnjem kvartalu leta 1986). 

Na strani prilivov v republiški proračun je ustavljeno vplače- 
vanje akontacij davkov iz dohodka za leto 1987, saj za tako 
skrčen obseg porabe (sprejeti proračun za leto 1987 upošteva 
le prenos cen iz leta 1986), ko se vršijo le najnujnejša izplačila, 
ostala pa prelagajo v kasnejše obdobje, zadoščajo drugi viri 
republiškega proračuna. Situacija je pri občinskih proračunih 
podobna, prilivi pa se uravnavajo preko spremenjenih deležev 
odstopljenega republiškega prometnega davka. V letu 1987 
se ne plačuje davek iz dohodka po posebni stopnji, ki je veljal 
v letu 1986 zaradi dodatnih obveznostih republiškega prora- 
čuna na podlagi zveznih predpisov. 

V letu 1987 lahko pričakujemo delno normalizacijo financi- 
ranja šele v zadnjem kvartalu, saj se kot osnova za letošnje 
leto upoštevajo dejanski prilivi po mesecih v letu 1986. Nji- 
hova dinamika pa je bila izredno neugodna, saj so bili reba- 
lansi proračunov, skladno s priporočilom Zbora republik in 
pokrajin Zvezne skupščine, realizirani šele v zadnjem trime- 
sečju leta 1986. Posledica tega je, da je bilo v prvem polletju 
realiziranih le 35% celoletnih prilivov in da so bili še v obdobju 
januar-september prilivi v globalu manjši od dovoljenih. 
Močan priliv je bil značilen šele za zadnji kvartal lanskeaa 
leta. 

Predvideni so rebalansi republiškega in občinskih proraču- 
nov, tako da bi se sredstva za skupno porabo v SR Sloveniji 
(neto republiški proračun in občinski proračuni) v celem letu 
povečali za 103% v primerjavi z realizacijo v letu 1986. 

Trenutno še ni znano, kakšen bo rebalans zveznega prora- 
čuna in iz katerih virov bo pokrit, tako da še ni mogoče oceniti 
kakšen bo prispevek SR Slovenije zveznemu proračunu (koti- 
zacija), niti kakšen bo direktni odliv temeljnega prometnega 

Problemi materialnih okvirjev in delitvene politike 
do konca letošnjega leta 

Precenjevanju možnosti za uresničevanje razmerij v delitvi 
doseženega dohodka do konca letošnjega leta, kot so bila 
zastavljena z letošnjo republiško resolucijo, je treba ugotoviti, 
da so bila resolucijska delitvena razmerja zasnovana na lan- 
skem obračunskem sistemu, saj v času sprejemanja resolu- 
cije se ni bilo mogoče ocenjevati, kaj bo v pogledu material- 
nih učinkov na razmerja v oblikovanju in delitvi dohodka 
prinesel nov obračunski sistem. Na tej podlagi je resolucija 

opredelila naslednje ključne usmeritve oz. proporce: 
- v delitvi dohodka naj bi se v letošnjem letu v globalu 

obveznosti gospodarstva, ki se oblikujejo iz dohodka in iz 
čistega dohodka, ne povečale; 

sredstva za osebne dohodke naj bi ob realni rasti 
dohodka za okoli 3% v letošnjem letu porasla za okoli 2,5%; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb (brez sredstev 
SPIZ) naj bi se v letošnjem letu v globalu oblikovala največ po 
enakih prispevnih stopnjah, kot so veljale v povprečju leta 
1986 in bo z njimi omogočena izvedba programov za leto 1987 
skladno s srednjeročnimi planskimi prioritetami; sredstva 
SPIZ pa naj bi zaradi izvajanja zakonsko sprejetih pravic rasla 
hitreje od rasti dohodka; 

tudi sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb naj bi se oblikovala največ po enakih prispevnih stop- 
njah kot v letu 1986; 

- vse ostale obveznosti iz dohodka gospodarstva naj bi v 
globalu v letošnjem letu ohranile stopnje iz preteklega leta; 

- ob takih delitvenih razmerjih naj bi v letošnjem letu 
povečali delež sredstev, ki jih bo gospodarstvo oblikovalo v 
delitvi dohodka za razširitev materialne osnove dela in 
rezerve, v globalu na 18%. 

V skladu s sprejetim zveznim pristopom o planiranju osnov- 
nih delitvenih kategorij za letošnje leto brez vgrajevanja plani- 
rane inflacije v projekcije, so bila v resoluciji zasnovana deli- 
tvena razmerja za letošnje leto le na osnovi predvidenih real- 
nih gibanj v letošnjem letu. Ob tem pa je treba ugotoviti, da ob 
tako sprejetem konceptu planiranja osnovnih agregatov v 
delitvi za letošnje leto niso bili ob sprejemu resolucije na 
zvezni ravni razdelani mehanizmi za izvajanje tako postav- 
ljene delitvene politike iz resolucije, ki bi bili operativni. 

S sprejemom novega obračunskega sistema, ki v razmerja v 
oblikovanju in razporejanju celotnega prihodka in delitvi 
dohodka vnaša številne spremembe in novosti, na katere pa 
se tako samo gospodarstvo v tem času dejansko še vedno 
»privaja«, so se v precejšnji meri spremenili pogoji za izvaja- 
nje delitvenih razmerij, zasnovanih v resoluciji. Dodatne 
nejasnosti in težave pri ocenjevanju možnih delitvenih razme- 
rij do konca leta v tem času povzroča še vedno ne dokončno 
sprejeto stališče oz. odločitev, ali bo s 1. julijem uveljavljen 
drugi del sprememb obračunskega zakona. 

Naslednjo oviro pri ocenjevanju, kako se letošnja gibanja 
na področju delitvenih razmerij odvijajo glede na zastavljene 
proporce v resoluciji, predstavljajo v začetku leta sprejeti 
zvezni interventni zakoni, ki »po svoje« urejajo porabo na 
nekaterih ključnih segmentih delitve, to je na področju oseb- 
nih dohodkov, skupne in splošne porabe ter na področju 
negospodarskih investicij. Pri tem je seveda treba upoštevati, 
da bo zvezna interventna regulativa na področju skupne iri 
splošne porabe veljala vse leto, interventni zakoni na 
področju osebnih dohodkov in skupne porabe v gospodar- 
stvu pa do uveljavitve novo sprejetih dogovorov o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov, ki zopet uveljavljajo nekatere 
nove ( še nepreizkušene) prvine v družbeno usmerjanje deli- 
tve osebnih dohodkov, katerih globalnih učinkov na pričako- 
vana možna delitvena razmerja do konca leta v tem času tudi 
še ni mogoče zanesljivo ocenjevati. 

Sprejeti interventni zakoni opredeljujejo usklajevanje posa- 
meznih oblik porabe za nazaj in to nominalno glede na izraču- 
nano t. im. »primerljivo« rast dohodka, ne pa glede na rast, 
izračunano iz doseženega dohodka v letošnjem letu, v primer- 
javi z dohodkom v lanskem letu po tedaj veljavnem sistemu. 
Dejstvo je, da je novi sistem povzročil, da se je kategorija 
dohodka gospodarstva, ki predstavlja okvir in osnovo za 
posamezne oblike porabe, zmanjšala. Na to so računali tudi 
sestavljalci interventnih zakonov na področju skupne in 
splošne porabe, pa tudi na področju OD, ko so opredelili, da 
naj se te oblike porabe usklajujejo z rastjo t. im. »primerlji- 
vega« dohodka. Po prvih letošnjih obračunih pa se je poka- 
zalo, da je dohodek kljub spremembam sistema precej visoko 
porasel, tudi če primerjamo dejanski »novi« dohodek z lan- 
skim dohodkom po tedaj veljavnem sistemu. Ker pa se je v 
tem obdobju velik del obveznosti iz dohodka, kot tudi delitev 
čistega dohodka na sredstva za osebne dohodke dejansko 
uravnavala glede na »primerljivo« rast dohodka, je seveda 
moralo priti do precejšnjega zmanjšanja tiste kategorije v 
delitvi, ki »ostane«, to je sredstev za razširitev materialne 
osnove dela in za rezerve. Tako je gospodarstvo, ki je z 
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izvajanjem novega sistema revalorizacije na eni strani obliko- 
valo precej več realnih sredstev, ki mu omogočajo reproduk- 
cijo porabljenih zalog oz. rabljenih osnovnih sredstev, hkrati v 
delitvi dohodka močno zmanjšalo realni obseg sredstev, ki so 
namenjena za razširitev materialne osnove dela tako v samih 
OZD kot pri vseh tistih subjektih, ki na ta sredstva računajo oz. 
ki sredstva za naložbe oblikujejo z združevanjem sredstev 
ustvarjene akumulacije gospodarstva. 

Ob vsem tem pa visoka rast cen, ki v letošnjem letu prav nič 
ne pojenjuje, povzroča dodatne težave in ruši realna razmerja 
in proporce, ki so bili zastavljeni z resolucijo na področju 
delitve. Zato je na tej podlagi zelo težko sploh ocenjevati 
možna gibanja do konca leta; predvsem je brez predvidevanja 
nominalnih gibanj do konca leta nemogoče ocenjevati, 
kakšna možna razmerja v oblikovanju in delitvi dohodka in pri 
oblikovanju posameznih oblik porabe lahko pričakujemo oz. 
tudi kakšna naj bi bila gibanja, ki bi pomenila realizacijo 
resolucijskih usmeritev. Na osnovi sedanjih ocen o možni 
celoletni rasti dohodka in »primerljivega« dohodka v celem 
letu (ki izhaja iz doseženih rezultatov prvega trimesečja, upo- 
števa pričakovana možna gibanja cen do konca leta v SRS in 
SFRJ, možna realna gibanja v proizvodnji in na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, prav tako pa tudi v tem času 
znane možne učinke obračunskega sistema na razmerja v 
oblikovanju celotnega prihodka, porabljenih sredstev in 
dohodka v gospodarstvu) ocenjujemo, da bo tudi v celem letu 
»primerljiva« rast dohodka kot okvir za celoletno možno dina- 
miko rasti sredstev,ki se 
usklajujejo z rastjo »primerljivega« dohodka, višja od dose- 
žene rasti celotnega prihodka, porabljenih sredstev in dejan- 
ske rasti »neprimerljivega« dohodka, kot bo izkazana v zak- 
ljučnih računih gospodarstva. 

Pri razporejanju dohodka pa bo ob takih trendih prišlo tudi 
v celem letu v primerjavi s preteklim letom do nadaljnjega 
povečanja deleža vseh obveznosti iz dohodka v razporejenem 
dohodku in s tem do zmanjšanja deleža čistega dohodka v 
ustvarjenem dohodku. 

Pri ocenah gibanja sredstev za skupno in splošno porabo 
do konca leta, ki se oblikujejo izidohodka in osebnih dohod- 
kov, je treba upoštevati, da bo zanje v vsem letu veljal sprejeti 
zvezni interventni zakon, ki omejuje njihovo rast na 90% rasti 
cprimerljivega dohodka gospodarstva, kar pa bo po naših 
ocenah tudi do konca leta več, kot bo znašala rast dejansko 
izkazanega doseženega dohodka gospodarstva. Poleg tega 
zvezni zakon iz teh omejitev na področju skupne porabe 
izvzema sredstva za SPIZ, ki bodo imela tudi do konca leta 
izredno visoko rast, tako zaradi tekočega usklajevanja pokoj- 
nin z rastjo osebnih dohodkov, kot tudi zaradi uveljavljanja 
novih pravic, ki izhajajo iz zveznega zakona. Iz omejitev so 
izvzeta tudi sredstva, ki imajo značaj osebnih prejemkov, ki 
tudi sledijo višji rasti osebnih dohodkov. Hkrati pa se zaradi 
spremenjenega načina valorizacije porodnin povečujejo sred- 
stva, potrebna za izvajanje tega programa. Visoko rast imajo 
tudi sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki so 
opredeljena kot prioritetna in jih zakon tudi izvzema iz omeji- 
tev. Na tej podlagi ocenjujemo, da bodo sredstva, ki so izvzeta 
iz omejitev, vplivala tudi v celem letu na višjo rast celotnih 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in s tem na pove- 
čanje njihovega deleža v doseženem dohodku. 

Ob upoštevanju doseženih razmerij v prvem trimesečju 
letos lahko pričakujemo, da bodo tudi nekatere druge obvez- 
nosti iz dohodka v svoji celoletni dinamiki presegle rast 
dohodka in bodo tako vplivale na skupno povečanje obreme- 
nitev iz doseženega dohodka (n. pr. zavarovalne premije). Z 
nekaterimi obveznostmi iz dohodka, ki so bile za letošnje leto 
dodatno sprejete, ob pripravi resolucije še nismo računali, 
(prispevek za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu in pre- 
mogovništvu), zaradi sprememb sistema pa bo verjetno iz 
delitve dohodka treba nameniti tudi relativno večji delež za 
plačila realnih obresti (tako plačila obresti v tujino kot tudi po 
zvezni formuli opredeljenih realnih dinarskih obresti, saj je 
obrestna mera za kredite, ki se po zvezni metodologiji glede 
na rast cen proizvajalcev v SFRJ že šteje kot realna obrestna 
mera, precej nizka glede na doseženo rast cen v Sloveniji). 
Nekatere vrste drugih obveznosti iz dohodka, ki se sicer 
oblikujejo na osnovi bruto OD; bodo ob višji rasti sredstev za 
OD tudi verjetno do konca leta povečale delež v doseženem 
dohodku. 

Gibanje osebnih dohodkov v gospodarstvu v prvem trime- 
sečju letos kaže, da se je njihova rast dejansko prilagajala višji 
rasti »primerljivega« dohodka, kar je bilo sicer v skladu z 
določili zveznega interventnega zakona o osebnih dohodkih. 
Ker pa je bila dosežena »primerljiva« rast dohodka precej 
višja od izkazane rasti doseženega dohodka, so sredstva za 
osebne dohodke s tem nadalje povečala udeležbo v doseže- 
nem dohodku. 

Kljub sprejetemu družbenemu dogovoru o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov in usmeritvah za uresničevanje določil 
tega družbenega dogovora za leto 1987, ki naj bi v globalu do 
konca leta v organizacijah združenega dela zagotovil vezavo 
rasti sredstev za osebne dohodke na razmerja v doseženem 
čistem dohodku, za zdaj ni jasnega zagotovila, kako doseči, 
da bi do konca leta delitev dohodka na področju osebnih 
dohodkov speljali v razmerja, predvidena z resolucijo. Na 
osnovi sedanjih trendov bi lahko sklepali, da bo dinamika 
rasti osebnih dohodkov do konca leta sicer nižja od »primer- 
ljive« rasti dohodka gospodarstva, vendar pa višja od rasti 
doseženega čistega dohodka. 

Na podlagi ocen o medsebojnem spletu delovanja in učin- 
kov vseh instrumentarijev, ki bodo do konca leta delovali na 
razmerja v delitvi dohodka, tako zveznih kot tistih ki smo jih 
doslej sprejeli v republiki, lahko v tem času ocenjujemo, da bo 
v letošnjem celem letu akumulacija gospodarstva kot »rezidu- 
alna« kategorija v delitvi dohodka v glavnem v celoti nosila 
posledice zmanjšanega dohodka zaradi spremenjenega obra- 
čunskega sistema ,saj vsi ostali udeleženci v delitvi dohodka 
eni bolj, drugi sicer manj, poskušajo maksimalno »amortizi- 
rati« učinke zmanjšanega dohodka. Tako lahko pričakujemo, 
da se bo delež akumulacije, to je sredstev, ki bodo ostala v 
delitvi dohodka za razširitev materialne osnove dela in za 
rezerve, ob nadaljevanju dosedanjih trendov, do konca leta še 
nadalje zmanjšal. Za zdaj rastejo vse oblike tekoče porabe 
hitreje od cen, od rasti celotnega prihodka (tudi bruto družbe- 
nega proizvoda), materialnih stroškov, dohodka. S tem pa 
seveda ne bo moč uresničiti resolucijskih zahtev, predvsem 
pa enega od ključnih proporcev družbenega plana na 
področju delitve in na področju planiranih sprememb v struk- 
turi sredstev za reprodukcijo oz. za materialne naložbe v 
gospodarstvu. 

To lahko med drugim prizadene tisti del gospodarstva, v 
katerem so materialne naložbe v osnovna sredstva pogojene 
in vezane na združevanje sredstev iz čistega dohodka. Zlasti 
gre za naložbe v infrastrukturne dejavnosti, (energetika, 
železnica, PTT, ceste, letališka infrastruktura), pa tudi za vrsto 
večjih naložb -opredeljenih tudi v Dogovoru o temeljih plana - 
v intenzivnejše tehnološko posodabljanje, in nenazadnje gre 
za zmožnost za prepotrebne večje naložbe v ekološko sana- 
cijo, itd. 

5. OCENA MOŽNOSTI URESNIČEVANJA PLANA 
V LETU 1988 

Za leto 1988 najpomembnejši ekonomski inštituti v svetu za 
zdaj pričakujejo zmerno gospodarsko rast ter približno 
tolikšno rast obsega svetovne trgovine kot v letošnjem letu. V 
razvitejših deželah naj bi se nekoliko okrepila tendenca rasti 
domačih cen. Po sedanjih predvidevanjih se bo tečaj dolarja 
stabiliziral približno na sedanji ravni. Večjih šokov v cenah 
surovin inštituti za zdaj ne pričakujejo. Ob pričakovanem 
naraščanju naftnih cen in obrestnih mer in ob rahlem zniževa- 
nju domačega povpraševanja, na katerega računajo v deže- 
lah, ki so naši najpomembnejši zunanjetrgovinski partnerji, pa 
ni mogoče pričakovati za naše gospodarstvo ugodnejših mož- 
nosti za plasma blaga na trgih razvitih dežel. 

Na ravni federacije za leto 1988 za zdaj še ni nobenih 
projekcij. Ocenjujemo, da bo za jugoslovansko gospodarstvo 
v letu 1988 značilno še nadalnjne spopadanje z vzroki infla- 
cije, finančne konsolidacije in discipline, s problemi poveza- 
nimi z zagotavljanjem zunanje likvidnosti. Na ravni SFRJ za 
zdaj ni predvideno menjanje planskih ciljev in dokumenta. 
Zato je pričakovati, da bodo ukrepi na ravni ekonomske 
politike vse države bolj v podporo izvajanju planskih ciljev, 
bistveno pa se verjetno ne bodo razlikovali od ekonomske 
politike v letošnjem letu, razen v elementih nekoliko realnej- 
šega vrednotenja produkcijskih tvorcev, kar je razvojna nuja. 
Doslednejše izvajanje sedaj zastavljene politike, ki vsaj 
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načelno poudarja trg in delovanje tržnih zakonitosti bo pov- 
zročalo težave glede tistih OZD, ki jih je potrebno temeljito 
sanirati oziroma celo zapreti. Glede na priprave stimulativ- 
nejše zakonodaje na področju skupnih vlaganj s tujimi part- 
nerji je mogoče pričakovati tudi prve konkretnejše investicij- 
ske poteze na teh osnovah. 

Za uresničevanje naših planskih usmeritev in gospodarsko 
aktivnost bo v letu 1988 precejšnjega pomena investicijska 
izgradnja (tudi modernizacija proizvodnih zmogljivosti) ter 
začetek gradnje infrastrukturnih objektov na področju ener- 
getike in prometa. Zato je mogoče pričakovati, da bodo 
panoge, ki so odvisne od izvajanja investicijskih del, imele 
nekoliko več možnosti za povečanje fizičnega obsega proiz- 
vodnje. V letu 1988 je treba dati večjo težo tudi organiziranju 
in iskanju možnosti za čimbolj propulzivne naložbene pro- 
grame, tudi za skupne naložbe s tujimi partnerji. Drug 
pomemben generator za povečanje proizvodnje bi bil lahko 
spet izvoz, če bi se letos ves čas nadaljevala politika pospeše- 
nega tečajnega prilagajanja, ki bi zagotavljala dohodkovno 
motiviranost za izvoz. 

Pričakovati je, da se bodo v letu 1988 že intenzivneje izva- 

jale tudi naložbe, povezane z ekologijo in varčevanjem ener- 
gije. To bi terjalo povečanje akumulacije in koncentracije le te 
v bančnem sistemu, da bi ustrezneje izkoristili tudi možnosti 
za najemanje tujih kreditov (npr. IFC) 

Delitvena politika bo morala biti usmerjena predvsem v 
zagotovitev .večje akumulacije, tekoča potrošnja pa se mora 
uokviriti v planska razmerja. V skladu s tem naj bi življenjski 
standard v globalu ohranil doseženo raven. 

Družbeni proizvod bi se po sedanjih predvidevanjih in ob 
predpostavki relativno spodbudnejših pogojev za slovensko 
gospodarstvo v naslednjem letu moral povečati za blizu 4%, 
industrijska proizvodnja ob nadaljevanju procesov prestruk- 
turiranja vsaj za okoli 3%. 

Velja opozoriti na dejstvo, da v naslednjem letu ob postop- 
nem ugašanju nekaterih neperspektivnih proizvodenj ni 
mogoče računati na dosedanje trende v rasti zaposlenih. Ob 
tem bo izstopil problem predvsem na regionalnih ravneh, kar 
narekuje, da pravočasno proučimo vse pričakovane posle- 
dice, povezane s prezaposlitvijo delavcev in tudi z delovanjem 
družbenih dejavnosti v občinah. 

^Association dlnstituts Europeens de Conjoncture Economique. 
AIECE, VVorld Commodity Prices, Report presented to the AIECE in The spring 

meeting on 7-8 May 1987 in Belgrade. 3 V zvezi z nalogo »Katalog industrijskih con« (128. člen Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990) je bila v okviru raziskave 
Industrializacija v SR Sloveniji - usmerjanje razvoja industrije v naseljih pod 
rangom občinskega središča, Urbanistični institut, Ljubljana, marec 1987, pri- 
pravljena popisnica in nakazane možne poti priprave in vzdrževanja kataloga. 
Na tej osnovi naj bi v skladu s 128. členom dogovora. Gospodarska zbornica SR 
Slovenije, v okviru posebne raziskave, v tem letu pristopila in končala evidenti- 
ranje industrijskih površin ter dorekla organizacijska vprašanja vzdrževanja 
kataloga. 
s Ekspertiza Finexis — Merjenje prestrukturiranja (v pripravi). 

Te spremembe so bržčas večje, kot jih kažejo same stopnje rasti industrijske 
proizvodnje, saj po ugotovitvah ekspertize »Ocena realnosti indeksov industrij- 
ske proizvodnje...« grobi podatki za proizvodnjo v najbolj vitalnih dejavnostih 
ne pokažejo v celoti efektov kvalitativnega prestrukturiranja (prehajanje k teh- 
nološko zahtevnejšim proizvodom ter uvajanje novih proizvodov). Grupe proiz- 
vodov, ki jih vsebuje statistična nomenklatura kot osnova za izračune stopenj 
rasti namreč niso toliko razčlenjene, da bi omogočale, da se premiki znotraj teh 
grup proizvodov v celoti kvantitativno odrazijo v stopnjah proizvodne rasti. 
Poleg tega pa je vključevanje provsem novih proizvodov odvisno od formalnih 
dopolnitev nomenklature, ki se opravi le občasno, na vsakih nekaj let. 

OECD uporablja klasifikacijo DSTI (Directorate for Science, Technology and 
kidustry), ki deli industrijsko proizvodnjo na visoko, srednjo in nizko tehnologijo. 

Poročilo o podiplomskem študiju, Svet izobraževalne, Raziskovalne in kulturne 
skupnosti Slovenije za podiplomski študij, Poročevalec Izobraževalne skupnosti 
Slovenije, številka 6/86. 

Po ocenah Gospodarske zbornice Slovenije primanjkuje slovenskemu gospo- 
darstvu približno 20.000 delavcev z visoko in višjo izobrazbo. Pri razvoju izobraz- 
bene strukture zaostajamo za razvitejšimi državami za 20-30 let; že leta 1960 so 
imele ZDA v strukturi zaposlenih okoli 20% delavcev z višjo in visoko izobrazbo, 
Francija v letu 1982, ZR Nemčija pa je to strukturo dosegla koncem sedemdese- 
tih let. 9Po razvojnem modelu J. AUERHANA, bi glede na VI. oziroma VII. stopnjo 
tehnološke intenzivnosti teh področij, bi bila primerna zahtevnost po znanju, ki 
jo omogoča izobrazbena raven delavcev s povprečnim izobraževanjem najmanj 
10Za predimenzionirale zahtev pri postavljanju kriterijev sklepamo na osnovi 
precejšnjih razlik med deleži delavcev s formalno strokovno izobrazbo in deleži 
delavcev s strokovno usposobljenostjo. Pri višjih izobrazbenih kategorijah je 
več delavcev, ki so strokovno usposobljeni, vendar nimajo formalne izobrazbe, 
pri nižjih stopnjah izobrazbe pa je ravno obratno, manj je takih, ki bi bili 
strokovno usposobljeni za opravljanje nižjih kvalifikacijskih del, posebno polk- 
valificiranih in nekvalificiranih. 11 Delež uvoza opreme za to panogo v celotni uvoženi opremi je znašal v letu 
1985 okoli 4%, v letu 1986 pa okoli 10,5%. 12V primerjavi s koncem leta 1985 se je na koncu 1986. leta vrednost dinarja do 
košarice sedmih konvertibilnih valut znižala za okoli 73,5%, rast cen industrijskih 
izdelkov pri proizvajalcih pa je bila v tem času okoli 67,5%. 1 Naložbe so usmerjene v sodobno in fleksibilno tehnologijo, ki bo omogočala 
maksimalno avtomatizacijo proizvodnje. Pomembno vlogo pri izvajanju njihove 
poslovne strategije ima Skupnost motorne industrije TOMOS, ki vključuje 30 
članic. 14 V obdobju 1965-1974 je bila poprečna rast fizičnega obsega kmetijske proiz- 
vodnje 3% (živinoreja 4,6%), v obdobju 1975-1984: 2,5% (živinoreja 3,1%), v letih 
1985-1986: 2,1% (živinoreja 1,1%). 

15 Nepovratna sredstva predstavljajo 80% predračunske vrednosti naložb. 
16 Na osnovi mednarodne metodologije je bila izdelana posebna raziskava, po 
kateri obseg škode pri nas ni nič manjši kakor v najbolj ogroženih vzhodnih in 
zahodno evropskih deželah. Citogenetske raziskave, ki so bile opravljene po 
vsej Sloveniji kažejo, da je poškodovanost dednih osnov pri smreki v povprečju 
že 47%, kar pomeni, da v teh pogojih v bodočnosti ne moremo več računati s 
smreko kot pomembnejšo gospodarsko drevesno vrsto. 
17Sorško polje, Dravsko polje, Ptujsko polje, Mursko polje, Krško-Brežiško polje. 
Izdelane so bile podlage za Domžalsko-Mengeško polje in za podtalnico Ljub- 
ljanskega polja in Celjske kotline. 
T8Tako kot pri gradnji energetskih objektov je tudi za izgradnjo cest potreben 
planski postopek, ki omogoča družbeno smotrno pripravo in izvedbo investicij 
ter njihovp usklajeno vključenost v prostor. Tako naj bi nosilci planiranja - SIS s 
področja infrastrukturnih dejavnosti - na osnovi predhodnih del in idejnih 
projektov (kot terja Zakon o graditvi objektov) ponudili svoje elemente v usklaje- 
vanje (v skladu z Zakonom*o urejanju prostora ter v skladu s 125. členom 
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990). 
Odločitev o usklajenosti s prostorskega vidika za območje izključne in omejene 
rabe mora biti sprejeta s kartografsko dokumentacijo družbenih planov prizade- 
tih občin, v merilu 1:5000. Lokacijski načrti se v skladu z Zakonom o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor sprejmejo glede na opredeljen namen 
območja izključne in omejene rabe (infrastrukturni objekti). To je planska in 
pravna osnova za lokacijsko ter gradbeno dovoljenje in za gradnjo. Glede na to, 
da SIS s področja infrastrukturnih dejavnosti na ravni republike za to obdobje 
tačas še nimajo usklajenih dolgoročnih in srednjeročnih planov oziroma še niso 
usklajeni z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SRS, bo potrebno oprav- 
ljene strokovne in planske aktivnosti pospešiti, dopolniti in uskladiti. 

Tako je npr. izvoz blaga stimuliran s 30% in več, storitve turističnih agencij le z 
0,5%, penzionske storitve z 6%. Turističnim organizacijam se za opravljeni zračni 
in pomorski prevoz tujih turistov izvozne spodbude ne priznavajo, dočim se za 
iste storitve priznavajo spodbude prometnim organizacijam. V letu 1987 se tudi 
plačila z dinarskimi čeki NBJ ne upoštevajo v osnovo za izvozne stimulacije. 20 V statističnem zajetju za leto 1986 so vsebovani tudi objekti, ki so bili naseljeni 
že v preteklih letih, pa zaradi neizvedenih zaključnih faz niso bili upoštevani kot 
dokončni. 21 (pokojnine z varstvenim dodatkom v odnosa do vseh pokojnin predstavljajo že 
16,2% (leta 1976 je ta delež znašal 10,9%). ' 22 V odbodju od 1979 do 1985 se nam je rodilo kar 4.671 otrok manj, pomeni, da 
smo »izgubili« kar za 50 vrtcev otrok. 23 Univerzitetni zavod za zdravstvo in socialno varstvo: Zdravstveno varstvo v 
SR Sloveniji v obdobju 1975-1984, Ljubljana, december 1985. 24Žal so dosegljivi le podatki do leta 1983, pa še za to leto samo predhodni 
rezultati za Slovenijo, za druge republike in pokrajine pa niti predhodni. 25 Realni družbeni proizvod, kot je obračunan po metodologiji Zveznega zavoda 
za statistiko, dejansko odraža rast fizičnega obsega proizvodnje! Tako izraču- 
nana realna rast družbenega proizvoda pa ne odraža vseh sprememb v kvaliteti 
in asortimanu proizvodnje, pa tudi ne vseh sprememb v ekonomičnosti in 
rentabilnosti proizvodnje v posamezni dejavnosti, ki jih veljavna metodologija za 
obračun realnega družbenega proizvoda zdaj ne zajame. 26 Za leto 1986 ocenjujemo, da so se dinarska in devizna sredstva prebivalstva v 
bankah v SRS realno znižala za okoli 7%; v tem so se dinarska znižala za okoli 
19%, devizna pa povečala za okoli 4%. 27 V strukturi vrednosti letos začetih investicijskih objektov se delež izvoznih in 
razvojno intenzivnih projektov v gospodarskih investicijah, glede na celo leto 
1986 ni spremenil. 
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6. GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1985-1987 
- stopnje rasti v X 

0 1986 198? I.-IV.1987 1987 
1985 1986 -1990 Resolu-   ocena 

Plan ci.ia I.-IV.1986 

DRU2BENI PROIZVOD - realno 1,1 3,2 3,5 3,5 2,8 
Fizični obseg industr.proizvodnje 1,2 1,9 3,4 2,6 -0,2 2,0 
Fizični obseg kset.proizvodnje -3,1 7,6 2,5 3,0 1,0 
Obseg del v ghadbeništvu 1,5 10,0 3,0 3,0 3,0 

Zaposlenost v združene# delu 1,5 1,6 1,2 1,4 1,8 1) 1,3 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 14,7 14,2 ... 14,3 1) »15,0 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo 0,0 1,9 2,3 2,2 1,7 

Celotni prihodek gosp. (nosin.) 81,5 93,7 3,5 2) 96,2 1! 
Porabljena sredstva 77,3 86,8 3,7 2) 91,6 1) 
Doseženi dohodek v gospodarstvu 93,5 120,5 3,0 2) 114,6 1! 
Sredstva za bruto OD v gosp. 100,7 131,6 2,5 2! 132,3 1) 
Akumulacija v gospodarstvu 55,9 87,9 1,0 2) 50,5 1) 
Sredstva za reprodukcijo v gosp. 66,0 91,2 2,7 2) 80,5 1) 

_ 

Izvoz blaga in storitev (no#in.) 9,4 3,3 10,0 6,0 5,2 
v tei: - konvertibila 9,1 0,7 12,0 8,0 7,3 
Izvoz blaga (noain.) 6,0 1,9 10,0 5,0 1,6 4,5 
v te#: - konvertibila 5,4 -2,2 13,0 7,0 8,7 7,0 
Uvoz blaga in storitev (no#in.) 7,8 4,3 9,5 4,0 4,3 
v te#: - konvertibila 5,8 9,7 10,5 4,7 5,0 
Uvoz blaga (nosin.) 8,2 5,1 9,5 3,8 6,0 4,0 
v te#: - konvertibila 10,9 11,7 10,5 4,8 12,8 5,0 
Pokritje uvoza blaga z izvozo# 
blaga (v X) - skupaj 101,8 ~ 98,6 108,0 100,0 97,5 99,1 

- konvertibila 103,3 90,3 120,« 95,0 94,4 92,1 
Uvoz reprod.sat.-skupaj (nosin.) 8,3 -1,8 8,0 2,5 2,4 
Uvoz reprod.#at.-konvertibila 6,9 3,5 9,0 5,0 10,0 3,7 

Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nosiinalno 93,8 104,6 92,3 3) 
- realno -0,6 4,6 4,8 2,6 
v te#: 
- proizvodne investicije 

- nominalno 95,2 108,5 90,9 3) 
- realno 0,1 6,6 5,6 4,8 4,8 
- neproizvodne investicije 
- nosinalno 90,2 94,7 104,9 3) 
- realno -2,5 -0,5 3,0 -3,5 
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- stopnje rasti v i 

0 1986 1987 I.-IV.1987 1987 
1985 1986 -1990 Resolu-   ocena 

Plan c i j a I.-IV.1986 

Življenjski standard 
- realno 3,1 12,6 3,5 
Osebna potrošnja 
- realno 4,5 14,6 3,5 4,5* 
Družbeni standard 
- realno -2,2 3,7 3,1 
 J. .  

Nominalni OD na zaposlenega 98,1 122,8 ... 123,1 1) 
Realni QD na zaposlenega 10,4 13,7 1,0 1,2 10,2 1) 

Priliv sredstev za skupno 
porabo 
- nominalno 108,7 153,8 ... 156,5 
- realno 8,4 26,9 6,2 6,7 
v te®: 
SIS družbenih dejavnosti 
- nominalno 109,0 148,6 ... 142,4 
- realna 8,5 24,3 3,5 1,1 
Skupn.pok.inval.zavar. 
- nominalno 108,3 162,1 ... 176,9 
- realno 8,2 31,1 9,9 15,0 
  1  

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 
- nominalno 93,1 133,7 ... 139,9 1) 
- realno 2,7 16,9 3,2 1,0 
Prispevek zveznemu proračunu 
- nominalno 78,9 120,8 ... 72,1 1) 
- realno -4,8 10,4 4,7 

IS I.-III. 1987/1.-III.1986 
2) Realne stopnje rasti 
3! Izplačila za investicije v osnovna sredstva 
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POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 

uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega 

regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1986 in 

v prvih mesecih leta 1987 z oceno do konca leta 

1987 (ESA-272) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 11. 6. 
1987 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE POSPEŠEVA- 
NJA SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLO- 
VENIJI V LETU 1986 IN V PRVIH MESECIH LETA 1987 Z 
OCENO DO KONCA LETA 1987, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regi- 
onalnega razvoja v SR Sloveniji, 

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec v Zavodu SR Slove- 
nije za družbeno planiranje in član Komisije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regi- 
onalnega razvoja v SR Sloveniji, 

- Lojze RATAJC, tajnik Komisije Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 
Komisija za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega 
razvoja 

POVZETEK 

1. Pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji je bilo v letu 1986 uspešno predvsem na področju 
zaposlovanja, ki se je povečevalo bistveno hitreje kot v 
povprečju SR Slovenije. Nekoliko ugodnejša kot v prete- 
klih letih je bila na manj razvitih območjih v letu 1986 tudi 
dinamika rasti dohodka, ki je skoraj izenačena z republi- 
škim povprečjem. Na področju gospodarskih vlaganj je 
bilo v letu 1986 odobrenih več kreditov manj razvitim 
območjem kot v letu 1985, enak trend velja tudi za leto 
1987, kar skupaj z vloženimi lastnimi sredstvi OZD kaže, da 
so dodatni spodbujevalni ukrepi za investitorje pozitivno 
vplivali na obujanje investicijske aktivnosti na manj razvi- 
tih območjih. Poleg pomanjkanja kvalitetnih proizvodnih 
programov pa je pomemben omejitveni dejavnik pri inve- 
sticijah še vedno tudi pomanjkanje sredstev. 

Gospodarstvo manj razvitih območij je v letu 1986 zabe- 
ležilo povprečne poslovne rezultate, slabše od povprečja 
republike predvsem na področju akumulacije, kar 
neugodno vpliva na krepitev gospodarske osnove teh 
območij, ki predstavlja enega pomembnih pogojev za 
hitrejše razvojne spremembe. 

V družbenih dejavnostih se v osnovi uresničujejo spre- 
jete naloge na področju solidarnosti in vzajemnosti. Za 
posamezne dejavnosti se je obseg solidarnostnih sredstev 
realno celo povečal v primerjavi s predhodnim obdobjem, 
kar velja še posebej za zdravstvo, vendar se prav tu pojav- 
ljajo na posameznih območjih še vedno občutni problemi. 
Zaradi tega je na nekaterih območjih uveljavljena bistveno 
višja prispevna stopnja, kot v povprečju SR Slovenije, kar 
bremeni že sicer skromnejši dohodek gospodarstva. 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje se naloge v skladu s sprejetimi planskimi obvez- 
nostmi uresničujejo le na področju vodnega gospodarstva 

in stanovanjskega gospodarstva, občutno pa zaostaja 
uresničevanje nalog na področju elektrogospodarstva, ptt 
zmogljivosti, deloma pa tudi cestnega gospodarstva. 

Nivo razvitosti, kot ga opredeljujejo zakonski kazalci, je 
ostal skorajda nespremenjen. Pozitiven premik je prisoten 
na področju zaposlovanja in števila zdravnikov v osnovni 
zdravstveni mreži, nazadovanje pa je prisotno na področju 
vzgoje in izobraževanja, predvsem deleža študentov višjih 
in visokih šol. 

2. Za nadaljnji hitrejši razvoj manj razvitih območij je 
treba še pospešiti pripravo kvalitetnih razvojnih progra- 
mov, da bi se ta območja gospodarsko čimbolj okrepila. 
Za dosego tega cilja je izredno pomembna načrtovana 
kadrovska politika, ki je v sedanjih razmerah na posamez- 
nih območjih neustrezna in že omejitveni dejavnik v raz- 
voju. 

V samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti je treba nadaljevati z izvajanjem dogovorjene politike 
solidarnosti in vzajemnosti, na področju zdravstvenega 
varstva pa je treba proučiti metodologijo za določanje 
obsega solidarnostnih sredstev glede na specifičnosti 
posameznih območij. 

Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvod- 
nje na področju cestnega gospodarstva, elektrogospodar- 
stva, še zlasti pa ptt prometa, bi morale nadoknaditi zao- 
stajanje v letu 1986 in v prvih mesecih leta 1987. 

Pomembne naloge imajo tudi občine same na manj 
razvitih območjih, saj lahko prek urbanistične, davčne in 
skupno dogovorjene razvojne politike, veliko prispevajo k 
razvoju. Imeti morajo tudi spodbujevalno vlogo za povezo- 
vanje interesov, sredstev in moči organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti in delovnih ljudi in občanov. 
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I. UVOD 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v prejšnjem srednje- 
ročnem obdobju redno poročal Skupščini SR Sloveniji o 
uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji, o uresničevanju planskih nalog in sprejetih 
sklepov zborov Skupščine ŠR Slovenije. Celovito poročilo o 
uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 je bilo v 
decembru 1985 predloženo v obravnavo zborom Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi predloga Družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990. 

V poročilih, ki so jih obravnavali zbori Skupščine SR Slove- 
nije v posameznih letih prejšnjega srednjeročnega obdobja, 
je bilo ugotovljeno, da so se naloge pospeševanja skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 
1981 -1985 na posameznih področjih uresničevale v skladu s 
sprejetim^ planskimi dokumenti, na drugih pa le deloma. 
Zaradi zoženih materialnih možnosti je bil razvoj v prejšnjem 
srednjeročnem obdobju počasnejši kot do leta 1980. To 
predvsem velja za gospodarske naložbe, izgradnjo lokalnih in 
regionalnih cest in ptt zmogljivosti. Za pospešena gospodar- 
ska vlaganja na manj razvitih območjih smo za tekoče sred- 
njeročno obdobje obogatili spodbujevalne ukrepe ter dopol- 
nili sistem solidarnosti v družbenih dejavnostih, na drugih 
področjih pa zadržali že uveljavljeni sistem ukrepov. 

Namen obravnave tega poročila je, da že po dobrem letu 
tekočega srednjeročnega obdobja analiziramo in ocenimo 
uresničevanje nalog s posebnim poudarkom na učinkovitosti 
obogatenih pospeševalnih ukrepov, da vse nosilce razvoja 
spodbudimo k še večjim naporom ter opozorimo na pomanjk- 
ljivosti in neizpolnjevanje nalog posameznih nosilcev razvoja 
na manj razvitih območjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poročilo pripravil na 
podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih podatkov, 
poročil samoupravnih interesnih skupnosti, bank, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, občin, Zveze socialistične mladine 
Slovenije in ocene Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji. 

Poročilo ne opredeljuje vseh vidikov pospeševanja sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, temveč se ome- 
juje na pospeševanje razvoja manj razvitih območij, ki je v 
družbenem planu SR Slovenije z vidika resolucijskih usmeri- 
tev in nalog regionalnega razvoja najbolj konkretizirano. 

II. GLOBALNA OCENA RAZVOJA MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ 
1. Globalna gospodarska rast 

Med cilji pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji zavzema pomembno mesto prizadevanje za takšno 
stopnjo gospodarske rasti na teh območjih, ki bo pripomogla 
k hitrejšemu odpravljanju razlik v nivoju razvitosti med manj 
razvitimi in razvitejšimi območji v republiki. Če ocenjujemo 
uresničevanje tega cilja glede na doseženo rast družbenega 
proizvoda na manj razvitih območjih1 v letu 1985, kot tudi v 
predhodnih letih preteklega srednjeročnega obdobja, vidimo, 
da manj razvita območja zaostajajo za dinamiko gospodarske 
rasti v republiki, z izjemo občin Lenart, Črnomelj in Gornja 
Radgona, ki so v letu 1985 dosegle enako ali celo večjo rast 
družbenega proizvoda. Ker ne razpolagamo z najnovejšimi 

Med manj razvite občine sodijo občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in 
Šmarje pri Jelšah ter občini Lendava in Ljutomer, katerih celotna površina je ali 
v statusu manj razvitega območja ali pa prehodnega obdobja. Poleg tega je v 
poročilu obravnavanih še šest občin (Črnomelj, Gornja Radgona. Murska Sobota, Ptuj, Tolmin, Trebnje), ki so bile v preteklih srednjeročnih obdobjih v 
celoti manj razvite, v tem srednjeročnem obdobju pa obsegajo velik del manj 
razvitih geografskih in obmejnih območij. Pri podatkih Ljubljanske banke, kjer- 
koli so uporabljeni, veljajo ti za vse manj razvite občine, manj razvita geografska 
in obmejna območja ter območja v prehodnem obdobju. 

Občini Lendava in Ljutomer imata večji del krajevnih skupnosti v okviru manj 
razvitega geografskega oziroma obmejnega območja, ostale krajevne skupnosti 
pa sodijo med območja v prehodnem obdobju. 

Upoštevane so občine, ki vključujejo pretežni del manj razvitih geografskih in 
obmejnih območij in so imele v preteklih srednjeročnih obdobjih v celoti status 
manj razvitih občin. 3 Podatki Zveze skupnosti za zaposlovanje. 

podatki za leto 1986, lahko dinamiko gospodarske rasti oce- 
nimo le posredno na osnovi poslovnih rezultatov gospodar- 
stva na manj razvitih območjih, ki so po rasti dohodka v letu 
1986 skoraj izenačeni z dinamiko v republiki. 

Tako kot za preteklo srednjeročno plansko obdobje je tudi 
za leto 1986 značilna hitrejša rast zaposlovanja na manj razvi- 
tih območjih v primerjavi z republiškim povprečjem. Število 
zaposlenih se je v vseh manj razvitih občinah povečalo (od 
3,7% do 6,7%), izjema je le občina Ljutomer, v kateri se je 
število zaposlenih zmanjšalo za dober odstotek. Relativno 
visoka stopnja zaposlovanja je prispevala k porastu deleža 
zaposlenega prebivalstva na vseh manj razvitih območjih, 
podatki pa kažejo, da je šlo v veliki meri za širjenje manj 
zahtevne delovno intenzivne proizvodnje, manj pa za kvalita- 
tivno zahtevnejše proizvodne programe. Na kadrovskem 
področju se takšno stanje kaže v reproduciranju nizke izo- 
brazbene strukture zaposlenih. Premalo ambiciozni načrti so 
tudi eden od razlogov, da velik delež mladine po končanem 
osnovnošolskem izobraževanju ne nadaljuje šolanja. Takšnih 
je v Lenartu 25%, Lendavi 24%, Šentjurju pri Celju 25%, 
Ljutomeru 21%, Šmarjah pri Jelšah 20%, Ormožu 19, medtem 
ko je republiško povprečje slabih 13%. Poleg tega pa se na 
manj razvitih območjih nekoliko zmanjšuje delež študentov 
višjih in visokih šol. Vse to pa vpliva na slabšanje kadrovskega 
potenciala na teh območjih, kar obežuje uvajanje tehnoloških 
in dohodkovno zanimivejših proizvodnih programov. 

Kljub visoki stopnji rasti zaposlovanja ostaja na manj razvi- 
tih območjih SR Slovenije še.vedno pereče vprašanje brezpo- 
selnosti. Tudi v letu 1986 beležijo vse manj razvite občine 
visoko stopnjo relativne brezposelnosti, ki je najvišja v občini 
Ormož 10,5%, v občini Lenart in Lendava je večja od 6%, 
ostale manj razvite občine pa imajo več kot 2,5% stopnjo 
relativne brezposelnosti. Ob tem je potrebno opozoriti na 
možnost zaostrovanja položaja na področju brezposelnosti 
zaradi vse bolj zaostrenih pogojev gospodarjenja. 
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NEKATERI KAZALCI RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Nominalne stopnje rasti (v t) 

družbeni proizvod družb.proizvod 
celotnega gospod. z dr.de 1 a 

Stopnje rasti zaposlenih 
v združenem delu (v 5i 

1981-85 
(povp. 1985 
letno) 

1981-85 
(povp. 1985 
letno) 

1981-85 
(povp. 
letno 

1985 1986 I-III/S? 

Manj razvite obči ne 
v obdobju 1986-1990: 
Lenart 
Lendava 1) 
Ljutomer 1! 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

Manj razvita geogr. 
in obmejna območja 21: 
Crnonelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobo.ta 
Ptuj 
Tolmin 
Trebnje 

48.3 
51,1 
48,9 
46,7 
51.4 
45,7 
47,4 

52,9 
51.1 
49,3 
47,9 
50,0 
45.2 

94.5 
86.6 
78,2 
72,2 
76,2 
74,9 

103,0 
112,3 
83,7 
86,3 
96,6 
76,9 

49,7 
53,4 
51,2 
47,7 
54,1 
45,7 

54,3 
50,9 
49,3 
47,7 
50,7 
46,3 

84.4 
97.5 
90,7 
83.2 
78.3 
76.6 
79,1 

112,5 
115,0 
85,0 
86.0 
98,9 
90.1 

2.4 
4.5 
1,9 
2,4 
2.6 
0,4 
3,0 

2.4 
i,9 
1.5 
1,5 

3,3 3,8 
7.8 5,4 
3,1 4,2 
0,6 -2,0 
2.9 7,2 
2,0 7,4 
«,7 5,1 

3,4 
1,4 

0,5 
0,3 

-2,1 

2.8 
0,2 
1.9 
2,5 

2,4 
4,4 
1'! 

?,4 
4,6 
1,8 

0,7 
v Q » : 

1,7 
3,0 
1,7 
3,9 

SR SLOVENIJA 49,8 94,6 50,3 96,6 1,0 1,4 1,6 

03SES IN STRUKTURNE ZNAČILNOSTI BREZPOSELNOSTI NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH SR SLOVENIJE V LETO 1936 3) 

Povprečno Število 
brezposelnih 
1985 1986 I-111/87 

Indeks 
št.brezp. 
1986/85 

Relat.stop. 
brez posel. 
1985 1986 

Delež mlad. 
do 26 let 
1985 1986 

Deiež žensk: 
v relat.brezp. 

1985 1986 

Manj razvite oočine 
v oodobju 1986-1990 
Lenart 
Lendava 1) 
Ljutomer 1) 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

Manj razvita geografski 
in obmejna območja 2): 

Črnomelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Tolmin 
Trebnje 

212 
476 
233 
462 
129 
196 

79 
197 

1358 
1355 
126 

81 

208 
461 
276 
430 
122 
208 

93 
240 

1359 
1265 
112 

59 

214 
464 
267 
453 
141 

106 
208 

1408 
1204 
124 

. 65 

98,1 
96,8 

118,5 
93,0 
94,6 

106,1 

117.7 
121.8 
100,0 

93,4 
88,9 
72,8 

7.3 
6.4 
3,9 

12,0 
3,6 
2.5 

1,1 
2,5 
6,8 
7,0 
1,8 
1,8 

6,8 
6,0 
4,7 

10,5 
3,2 
n c i, u 

1.3 
3,1 
6,7 
6.4 
1,6 
1,3 

50.5 
58.6 
64,4 
52.6 
48.8 
44.9 

53,2 
66,5 
59.7 
57.0 
54.8 
53.1 

51.4 
55.5 
64,9 
58,2 
41,8 
47,1 

53,8 
61,3 
58,3 
53,6 
47,3 
li.A 

46.7 . 
46,4 
50,6 
56.3 
55.8 
46.4 

49. 

41 
56 
48 
46 

46.6 
48,2 
46.7 
49.8 
Al C 4l , J 
39.9 

JI , ( 
f. i n 
37.7 
56,0 
45,5 
45.8 

1) Občini Lendava in Ljutomer imata večji del krajevnih skupnosti v okviru manj razvitega geografskega oziroma obmejnega območja, 
ostale krajevne skupnosti pa sodijo »ed območja v prehodnem obdobju, 

2) Upoštevane so občine, ki vključujejo pretežni del manj razvitih geografskih in obmejnih območij in so imele v preteklih 
srednjeročnih obdobjih v celoti status manj razvitih občin. 

3) Podatki Zveze skupnosti za zaposlovanje 
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2. Gospodarska vlaganja 

E.nega od osnovnih elementov pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja manj razvitih in obmejnih območij v SR 
Sloveniji predstavljajo ukrepi za povečanje gospodarskih vla- 
ganj v teh območjih, ki temelje na olajšavah investitorjem pri 
plačevanju davka iz dohodka TOZD in v zadnjem letu tudi 
olajšavah pri obveznostih do Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. Poleg tega veljajo za investitorje na manj 
razvitih območjih SR Slovenije ugodnejši kreditni pogoji 
bank, ki izdvajajo večja sredstva za naložbe na teh območjih, 
ob nižji obrestni meri, in daljši dobi odplačila kreditov. 

Delež investicij v osnovna sredstva se je v manj razvitih 
občinah v skupnih investicijah v SR Sloveniji po letu 1981, ko 
je dosegel 3,9% vseh vlaganj v republiki, znižal na 2,9% v letu 
1985. Tudi za občine z manj razvitimi geografskimi in obmej- 
nimi območji je v istem obdobju značilno zmanjšanje s 5,7% 
na 5%. Tendenca zmanjševanja je značilna predvsem v zad- 
njih dveh letih preteklega srednjeročnega obdobja, ko se je 
hkrati v republiki v celoti zmanjšal obseg gospodarskih vla- 
ganj. 

Najnovejše ocene obsega gospodarskih vlaganj na manj 
razvitih območjih za leto 1986, ki temelje na podatkih o 
odobrenih dolgoročnih kreditih za investicije pri Ljubljanski 
banki, kažejo, da je bilo v preteklem letu manj razvitim 
območjem odobrenih 8,3% (8,4 mrd din) vseh kreditov, kar je 
več kot v letu 1985 (5,7%), v prvem trimesečju leta 1987 pa 
prav tako 8,3% (1..1 mrd din), kar je bistveno več kot v enakem 
obdobju lani (1,4%). V preteklem letu je bilo šestim manj 
razvitim občinam odobreno več kot polovica vseh kreditov za 
manj razvita območja v SR Sloveniji, podobno pa tudi v prvem 
trimesečju leta 1987. Največji delež kreditov, odobrenih manj 
razvitim območjem pri Ljubljanski banki, odpade v letu 1986 
na občino Lenart (22,7 %), v prvem trimesečju leta 1987 pa se 
je ta delež povečal na 32,9% vseh kreditov, odobrenih v tem 
obdobju (gradnja hladilnice). Pri investicijskih kreditih v črpa- 
nju v letu 1986 je delež občine Lenart celo nekoliko višji 
(24,4%), sledi pa ji občina Šmarje pri Jelšah, ki je v letu 1986 
koristila 15,7% vseh kreditov v porabi na manj razvitih območ- 
jih, ostale manj razvite občine pa so v letu 1986 porabile 
21,2% teh kreditov, dobro tretjino kreditov (38,7%) pa so v letu 
1986 porabile občine z manj razvitimi geografskimi in obmej- 
nimi območji ter območji v prehodnem obdobju. Takšna 
usmeritev investicijskih kreditov kaže tudi na različno inten- 
zivne aktivnosti gospodarstva in družbenopolitičnih skupno- 
sti v posameznih manj razvitih občinah za hitrejše reševanje 
razvojnih vprašanj, ki ga omogoča le nenehna aktivnost na 
področju pridobivanja novih programov in ustvarjanju pogo- 
jev, ki pritegujejo investitorje k vlaganju na ta območja. 

Investitorji so za gospodarska vlaganja v manj razvite 
občine in manj razvita geografska in obmejna območja ter 
območja v predhodnem obdobju uveljavili olajšave glede 
obveznosti do sklada federacije v višini 7,8 milijarde din 
(lastnna vložena sredstva 20,6 mrd din). Poleg tega so investi- 
torji v preteklem letu koristili iz naslova davčnih olajšav za 
sredstva, vložena na podlagi samoupravnih sporazumov in 
drugih podlagah približno 3,6 mifijarde din, iz naslova 90% 
oprostitve davka v prvih treh letih obratovanja pa 1 milijardo 
din. 

V letu 1986 prevladujejo med odobrenimi investicijskimi 
krediti vlaganja v kmetijstvo (33,0%), industrijo (22,3%), 
gostinstvo in turizem (11,9%) ter finančno tehnične in 
poslovne storitve (20,5%) (kmetijsko skladiščni center 
Lenart). V prvem trimesečju leta 1987 je opazno povečanje 
deleža kreditov za vodno gospodarstvo (24,3%) ter promet in 
zveze (14,1%). Investicijski krediti za vlaganja v industrijo pa 
so v letu 1987 skrčeni na 5,6 % vseh odobrenih kreditov. 

^ Med večjimi investicijskimi naložbami (katerih predračun- 
ska vrednost preseže 400 mio din) na manj razvitih območjih 
in pri katerih sodelujejo banke s kreditnimi sredstvi, so bile v 
letu 1986 v teku posodobitve proizvodnje v tovarni Sladkogor- 
ska na Sladkem vrhu, obnova zdravilišča v Rogaški Slatini, 
izgradnja tovarne penjenega polietilena v Podgradu, posodo- 
bitev perutninske farme v Neverkah, modernizacija in razširi- 
tev proizvodnje v tovarni obutve v Majšperku, izgradnja kme- 
tijsko skladiščnega centra v Lenartu, posodobitev proizvod- 
nje v industriji kmetijske mehanizacije na Muti in v Ljutomeru. 

V letu 1987 pa je bil v prvem trimesečju odobren kredit za 
ekološko sanacijo prašičerejske farme v Podgradu pri Gornji 
Radgoni. 

Struktura investicij in pregled večjih investicijskih objektov 
na manj razvitih območjih v SR Sloveniji kažejo, da se investi- 
cije vežejo pretežno na modernizacijo in širitev obstoječih 
obratov, manj pa je poizkusov uvajanja novih proizvodenj v ta 
območja. Kot ugotavlja Gospodarska zbornica Slovenije in 
nosilci razvoja v posameznih občinah, je temeljni problem 
prestrukturiranja gospodarstva v manj razvitih območjih 
pomanjkanje kvalitetnih razvojnih načrtov, ki so toliko težje 
dostopni v trenutku, ko skromna akumulacija usmerja vlaga- 
nja na območju celotne republike predvsem v modernizaciji 
na obstoječih lokacijah. Pri snovanju razvojnih programov se 
še vedno pojavljajo ovire pri seznanjanju investitorjev z obsto- 
ječimi možnostmi za vlaganja v manj razvita območja SR 
Slovenije, prav tako pa imajo nosilci razvoja v teh območjih 
otežkočen vpogled v obstoječe razvojne načrte različnih 
gospodarskih subjektov, zaradi česar težje načrtujejo pogoje, 
ki so potrebni za pridobitev teh razvojnih, programov. 

TABELA: Delež investicij v osnovna sredstva v vseh 
investicijah v SR Sloveniji (v %) 

1981 1982 1983 1984 1985 
Manj razvite občine 
v obdobju 1986-1990 
Lenart 
Lendava 1 

Ljutomer' 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Manj razvita geografska 
in obmejna območja 2 

Črnomelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Tolmin 
Trebnje 
1 Opombe pri tabeli o nekaterih 2 Opombe pri tabeli o nekaterih 

3,9 
0,2 
0,8 
0,4 
0,8 
0,3 
1,4 

0,4 
0,8 
1.5 
1.6 
0,9 
0,6 

3,7 
0,4 
1.0 
0,5 
0,3 
0,4 
1.1 

0,5 
0,8 
1,8 
1,6 
0,8 
0,4 

2,4 
0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 

0,7 
0,6 
1,8 
1,8 
0,7 
0,3 

2,6 
0,2 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,8 

0,6 
0,5 
1,7 
2,0 
0,7 
0,3 

2,9 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
1,0 

0,6 
0,5 
1,6 
1,5 
0,6 
0,3 

kazalcih razvoja manj razvitih območij 
kazalcih razvoja manj razvitih območij 

3. Rezultati gospodarjenja organizacij 
združenega dela na manj razvitih območjih v letu 
1986 

Po podatkih zaključnih računov za leto 1986 je gospodar- 
stvo v manj razvitih območjih zabeležilo povprečne poslovne 
rezultate. To pomeni, da se gospodarska osnova, ki je nujna 
predpostavka hitrejšega razvoja manj razvitih območij, ne 
krepi kot je načrtovano. Opozarja pa tudi na dejstvo, da so v 
zaostrenih pogojih gospodarjenja manj razvita območja še 
posebej prizadeta zaradi skromnejše gospodarske moči in 
enostranske gospodarske strukture, ki otežuje hitrejše prila- 
gajanje spremenjenim pogojem gospodarjenja. 

Rast dohodka je bila v vseh manj razvitih občinah, z izjemo 
občine Lendava, na ravni republiškega povprečja. Prav tako je 
tudi dohodek na zaposlenega rastel z isto dinamiko, kot v 
povprečju v SR Sloveniji. Dohodek na zaposlenega je v letu 
1986 v vseh manj razvitih občinah, z izjemo občine Ljutomer, 
močno zaostal za povprečjem republike, medtem ko je zao- 
stajanje pri drugih obravnavanih občinah manjše. Akumula- 
cija se je v manj razvitih občinah v povprečju povečevala 
počasneje kot v republiki, nadpovprečno rast so dosegli v 
manj razvitih občinah Lenart, Ljutomer, Ormož. Nadpov- 
prečno rast je dosegla tudi večina obravnavanih občin z manj 
razvitimi geografskimi in obmejnimi območji. Tudi na 
področju izvoza so manj razvite občine večinoma zaostajale 
za tudi sicer skromno dinamiko rasti v republiki. Nekoliko 
ugodnejši je položaj glede izgub, ki se v povprečju v manj 
razvitih območjih niso povečale v primerjavi z letom 1985. Na 
to je vplivalo zmanjšanje izgub v občinah Ljutomer in Ormož 
ter preprečitev nadaljnjega naraščanja izgub v občinah Šent- 
jur pri Celju in Murska Sobota. Republiško raven porasta 
izgub so v preteklem letu prekoračile občine Lenart, Črnomelj 
in Tolmin. 
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Na področju delitve sredstev za osebne dohodke so obrav- 
navane občine, razen občin Črnomelj, Lendava in Šentjur pri 
Celju, presegle raven rasti v republiki, v večini primerov pa so 
presegle tudi rast dohodka in s tem prispevale k zoževanju 
materialnih pogojev gospodarstva na teh območjih, kar je 
sicer prisotno tudi v povprečju SR Slovenije. 

Poslovni rezultati gospodarstva na manj razvitih območjih 
kažejo, da proces prestrukturiranja proizvodnje in tehnološke 
posodobitve, ki omogoča tudi dohodkovno ugodnejše 

poslovne rezultate, še ni v celoti zajel manj razvitih območij. 
Se vedno je dan velik poudarek ekstenzivnemu zaposlovanju 
s ciljem zagotoviti polno zaposlenost tudi v manj razvitih 
območjih. Možnosti za hitrejši razvoj manj razvitih so v dani 
situaciji zmanjšane, predvsem zaradi možnosti za preusmeri- 
tev proizvodenj v tržno zanimivejše proizvode z večjim vlož- 
kom živega dela, ki ostaja eden od nujnih elementov poslova- 
nja na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

NEKATERI KAZALCI USPE5N0STI POSLOVANJA OZD NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH V LETU 1986 IN PRVEM 
ČETRTLETJU LETA 1987 

-indeksi rasti 

Manj razvite občine 
v obdobju 1986-1990: 

Lenart 
Lendava 1) 
Ljutomer 1) 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 

Dohodek Akunulacija Izvoz Izguba Sredstva za 
1986 I-III/87 1986 I-III/87 1986 I-III/87 1986 I-III/87 1986 I-III/87 

222.4 216,7 

227.8 220,8 
190,6 163,1 
254.9 271,2 
254.5 271,1 
219,2 271,3 
224,9 209,4 

167,4 117,7 

258,0 177,4 
123,9 42,1 
199,3 315,5 

236,6 99,9 
147,6 395,6 
144,8 119,7 

145.5 201,9 

146,3 226,9 
165,1 19.3,9 
139,7 249,3 
140,9 230,5 
144,3 191,7 
166.6 184,9 

100,9 95,9 

381,9 651,4 
217,2 152,9 

17,1 70,4 
4,4 38,6 

97,6 62,9 
152,5 100,7 

232,8 221,2 

239.4 223,6 
227,7 214,3 
238.5 233,3 
239,4 231,5 
224,4 228,7 
233,4 210,0 

Manj razvita geografska 
in obmejna območja 21: 

Črnomelj 220,9 311,8 136,8 286,3 154,9 220,3 473,7 28,4 226,1 239,9 
Gornja Radgona 231,9 233,1 256,4 235,5 197,9 247,1 304,3 121,0 241,4 205,6 
Murska Sobota 246,1 222,7 246,8 171,8 167,6 207,6 104,7 57,8 236,6 221,3 

232,3 231,5 189,6 161,3 171,8 265,7 292,5 355,2 237,2 249,5 
Tolain 216,3 256,9 200,2 339,8 199,6 174,3 592,2 162,9 230,4 229,3 
Treb"je 237,1 197,7 240,2 135,2 143,9 376.6 298,7 600,7 254,9 238,9 

SR Slovenija 219,8 214,7 187,8 150,5 164,2 183.3 .316,1 218,9 230,8 232.3 

4. Uresničevanje ciljev politike pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja spremljamo na osnovi zakonsko opre- 
deljenih kazalcev nivoja razvitosti manj razvitih območij. 
Spremembe v nivoju razvitosti lahko spremljamo z dokajšnjim 
časovnim zamikom, vendar moram glede na dinamiko teh 
sprememb ugotoviti, da zaostrene gospodarske razmere 
negativno vplivajo na doseganje višjega nivoja razvitosti v 
večjem delu manj razvitih območij SR Slovenije. To se nadalje 
kaže tudi v počasnem demografskem razvoju manj razvitih 
občin in manj razvitih geografskih in obmejnih območij. Po 
letu 1981 ugotavljamo v večini manj razvitih občin, z izjemo 
občin Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah, stagnacijo prebi- 
valstva, nekoliko je boljši položaj v nekaj manj razvitih obči- 
nah, ki sedaj vključujejo le dele manj razvitih geografskih in 
obmejnih območij (Črnomelj, Gornja Radgona, Ptuj). 

Podatki kažejo, da so bili pomembnejši razvojni premiki 
doseženi predvsem na področju zaposlovanja prebivalstva, 
medtem ko so spremembe na drugih področjih počasnejše 
oziroma lahko govorimo tudi o stagnaciji, v nekaterih prime- 
rih pa tudi o nižjem nivoju razvitosti kot so ga posamezne 
občine dosegle na začetku preteklega srednjeročnega ob- 
dobja. 

Nivo razvitosti se je povečal v zaposlenosti prebivalstva in 
številu zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži. V povprečju 
pa so manj razvite občine v letu 1985 nekoliko povečale 

zaostajanje za nivojem razvitosti v republiki na področju vred- 
nosti družbenega proizvoda na prebivalca, vrednosti aktivnih 
osnovnih sredstev na prebivalca, vrednosti prometa v trgovini 
na drobno (padec obsega prometa v trgovini na drobno je 
značilen za večino manj razvitih občin, kjer se občutno zmanj- 
šuje kupna moč prebivalstva) ponoven porast deleža primar- 
nega sektorja v družbenem proizvodu v občinah Gornja Rad- 
gona, Murska Sobota in Ptuj. Bolj pa so manj razvite občine 
zaostale za republiškim povprečjem glede vključenosti pred- 
šolskih otrok v vzgojnovarstvene ustanove in deleža študen- 
tov višjih in visokih šol. 
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TABELA: KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
- indeksi ravni (SRS=100) 

Delež vseh zap, v 
skup.št.prebivalstva 

Aktivna osn.sred. 
po nab.vred.na preb. 

Indeks rasti 
preb.v obd. 

1971-1981 in 
1981-1986 

Družb.proizvod 
cel.gosp.na 
prebivalca 

Delež prii.sekt.v 
družbenei 
proizvodu 

1980 1986 1980 1985 1971-81 1981-86» 1980 1985 1980 1985 

Manj razvite obćine 
v obdobju 1986-1990 
- Lenart 
- Lendava 1) 
- Ljutomer 1) 
- Or#ož 
- Šentjur pri Celju 
- 5sarje pri Jelšah 
Manj razvita geograf, 
in obaejna obnoija 2) 
Crnoselj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Tolain 
Trebnje 
SR SLOVENIJA 

51.0 
33,5 
59.1 
66,0 
44,7 
44,5 
51,9 

77,9 
64,6 
62,2 
75,6 
61,0 

100,0 

57,2 
41,4 
66,4 
72,0 
53,2 
44,4 
59,7 

92,6 
83,3 
79 ? (Ly( 
65,3 
79.2 
62.3 

100,0 

43,4 
23.6 
60,0 
48.7 
32.8 
35,7 
47,0 

54,7 
76.0 
40,7 
79,3 
91,5 
58.1 

38,3 
18.8 
45.9 
43,0 
49,8 
27,5 
39,8 

70,9 
66,7 
61.5 
72.6 
86.5 
59.6 

101,6 
99,3 
99,3 

103,4 
97,0 

108,9 
102,4 

102.4 
100,8 
100,7 
103.0 
97,7 

101.1 
109.5 

101,5 
101,7 
98,6 

100.3 
99,6 

106.4 
102,7 

103,8 
103.3 
99,0 

102.4 
99,7 

101.2 
103.3 

47.7 
32.8 
62,5 
61,2 
38,4 
44,4 
42,0 

72,4 
67,2 
56,2 
63,2 
65,4 
66,4 

100,0 

46.2 
34,7 
63,5 
56,9 
42.3 
37,5 
39,0 

80.5 
70.6 
56,9 
59.7 
65,2 
58,1 

310,9 
440,6 
228.1 
342.2 
585,9 
234,4 
234,4 

207.8 
154,7 
235.9 
253,1 
175.0 
253.1 

294.6 
432,1 
160.7 
269,6 
566,1 
291,1 
269,6 

169,6 
275,0 
325,0 
330,4 
155,4 
244,6 
100,0 

Promet v trg.na 
drobno na preb. 

Delež predšolskih 
otrok,v VVZ 

Delež štud.visokih 
in višjih šol v 
prebivalstvu 

Zdravniki v osn. zdr. 
»reži na 1000 
prebivalcev 

1980 1985 1980 1986 3) 1980 1985 1980 1985 

Manj razvite obćine 
v obdobju 1986-1990 
- Lenart 
- Lendava 1) 
- Ljutoier 1) 
- Oriož 
- Šentjur pri Celju 
- Ssarje pri Jelšah 
Manj razvita geograf, 
in ob«ejna obeofja 2) 
Crnouelj 
Gornja Radgona 
Murska Sobota 
Ptuj 
Tolsin 
Trebnje 
SR SLOVENIJA 

58,3 
48,7 
47.7 
80,3 
61.8 
51,1 
61,7 

65,6 
72,9 
72,8 
84,5 
77,0 
83,3 

100,0 

56,2 
50,9 
49.1 
77.2 
58,2 
46,8 
57,4 

63,9 
70,8 
87,0 
82,3 
68,3 
75,8 

79,6 
66,3 
86,0 
93,9 

100,6 
76.0 
61.1 

69,0 
86,6 
71,4 
45,0 

108,2 
47,4 

71,8 
65,2 

100,2 
89,5 
84,0 
51,8 
49,2 

61,3 
92.6 
74,5 
53,5 
94.7 
52,7 

100,0 

58.1 
45,6 
52.2 
61,0 
63,2 
55,9 
64,9 

80.2 
60.3 
64,7 
69,9 

105,2 
74,3 

100,0 

55,2 
49,0 
46.2 
69,9 
57.3 
64,3 
49,7 

68.5 
65.7 
64,3 
74.8 
63.6 
86.7 

56.2 
57,5 
60.3 
57,5 
45,2 
52,1 
57,5 

78.1 
72,6 
82.2 
58,9 
97.3 
71,2 

65,0 
58,8 
70,0 
72,5 
62,5 
56,3 
66,3 

68,8 
70,0 
77,5 
61,3 

1&1.3 
65,0 

100,0 

1,2) Veljajo oposbe za predhodne tabele 
3) Podatki registra prebivalstva 
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III. AKTIVNOSTI SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI 

Na osnovi poročil samoupravnih interesnih skupnosti pov- 
zemamo uresničevanje nalog, ki so jih prevzele v Dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986- 
1990 v svojih planskih aktih. 

1. V Zdravstveni skupnosti Slovenije je bil v letu 1986 
uveljuavljen nov solidarnostni sistem, ki je na novo določil 
tako imenovani zagotovljeni program', s katerim so vsem 
občanom zagotovljene vse pravice do zdravstvenih storitev, 
razen tistih, ki jih morajo zagotavljati v svojih organizacijah 
združenega dela. 

Solidarnostna sredstva dobivajo tiste občine, ki z lastnimi 
prihodki na podlagi povprečnih prispevnih stopenj (katastr- 
skega dohodka, doseženih bruto OD in prihodkov na podlagi 
konvecij) ne morejo pokrivati dogovorjene ravni zagotovlje- 
nega programa. Predvideno je postopno približevanje dogo- 
vorjenih ravni zagotovljenega programa do leta 1988. Sred- 

stva za uresničevanje solidarnosti na ravni republike zružu- 
jejo vse občinske zdravstvene skupnosti po enotni prispevni 
stopnji iz bruto osebnih dohodkov (v letu 1986 je bila ta 
stopnja 0,277%, za leto 1987 pa je predvidena 0,39%). Ta 
sredstva občin redno prenakazuje Služba družbenega knjigo- 
vodstva na žiro račun Zdravstvene skupnosti Slovenije. 
Občinske zdravstvene skupnosti redno mesečno dobivajo 
dogovorjena solidarnostna sredstva, če izpolnjujejo določene 
pogoje, ki zadevajo spoštovanje in uresničevanje dogovor- 
jene delitve dela na področju zdravstva, uresničevanje pred- 
nostnih in planskih nalog, dogovorjeni obseg pravic uporab- 
nikov, politiko zaposlovanja, povprečne prispevne stopnje za 
zdravstvene storitve ipd. 

V letu 1986 je dobivalo solidarnostna sredstva za zagotov- 
ljeni program zdravstvenega varstva 23 občin. Razdeljena 
neto solidarnostna sredstva tem občinam so bila v letu 1986 
triinpolkrat višja (ilndeks 343) od tistih v letu 1985 in so 
znašala 3.451.274.000 din. 

TABELA: Solidarnostna sredstva za zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva na manj razvitih območjih 
v letih 1985, 1986 in 1987 

v ooo din 

Občina 
Solidarnostna sredstva za zagotovljeni 
program zdravstvenega varstva 

1W5 1955 OTi 

SR SLOVENIJA 

Brežice 
Cerknica 
Črnomelj 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Ilirska Bistrica 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Sežana 
Slovenska Bistrica 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trebnje 

1.005.o24 

85.527 

42.171 

26.532 

23.394 
65.800 

55.977 
48.2ol 

46.349 

134.793 
57.338 

138.821 

33.427 

60.594 
33.8o3 
76.131 
40.195 
36.271 

3.451.274 

114.667 
68.590 

63•55o 

125.720 
8I.5I0 

62.169 
98.o89 

189.074 

186.5o7 
1o7.76o 
23.486 

100.458 

471.I05 
228.612 
4o4.791 
127.760 
131.9o4 

16.578 
254.20 3 

122.957 
284.532 
91.926 
95.326 

6.840.851 

282.345 
96.599 

128.8o9 
27.636 

203.747 
159.699 
124.743 

177.995 
336.731 
382.939 
269.672 

54.323 
212.445 

1.0I8.883 
398.585 
9o7.934 
239.085 
185.245 
99-96o 

466.017 
252.362 

469»6o4 
153.882 
158.051 

3£ 
Valorizacija sredstev v letu 1987 znaša 39,8 %. 
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V letu 1987 dobiva solidarnostna sredstva 27 občin na manj 
razvitih območjih, sredstva pa so v primerjavi z letom 1986 
nominalno večja za 98%. Nakazovanje mesečnih akontacij 
solidarnostnih sredstev v letošnjem letu poteka redno. 

V aprilu 1987 je Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
obravnavala analizo sistema solidarnosti na področju zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990. Ana- 
liza je potrdila, da je bil glede na ugotovljeno gospodarsko 
moč občin — merjeno z višino družbenega proizvoda na 
prebivalca - izbor občinskih zdravstvenih skupnosti, prejem- 
nic solidarnosti, v glavnem pravilen. 

TABELA: Pregled netto''zneskov solidarnosti v letu 1987 

Občinske zdravstvene skupnosti, 
prejemnice solidarnosti Zneski solidarnostnih 

sredstev za leto 1987 

Ajdovščina 
Brežice 
Cerknica 
Črnomelj 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
ilirska Bistrica 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljutomer 
Logatec 
Metlika 
Mozirje 
rturstta Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Sežana 
Slovenska Bistrica 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšan 
Tolmin 
Trebnje 

34 
282 

96 
128 
27 

2o3 
159 
124 
177 
336. 
382. 

53. 
296. 

23- 
54. 

212. 
.018. 
398. 
9o7. 
239. 
185. 
99. 

466. 
225. 
469 
153. 
158 

.do4.^oo 

.644.5oo 

.599.000 

.8o9.25o 
•635.750 
./47.250 
.699.000 
.743.250 
.994.750 
.731.250 
.938.500 
.893.750 
.672.250 
.565.500 
•322.750 
.445.000 
,863.250 
,584.75O 
,993.5oo 
084.750 
245.250 
96o.25o 
0I7.000 
362.250 
6o4.ooo 
882.000 
051.250 

SKUPAJ 6.943.H4.500 

2.V Izobraževalni skupnosti Slovenije je smoter solidarn- 
soti omogočiti vsem šoloobveznim otrokom v SR Sloveniji 
uresničevanje pravice do izobraževanja najmanj v obsegu 
zagotovljenega programa. Pogoji in merila za združevanje 
solidarnostnih sredstev, njihov obseg in način združevanja, 
so sestavni del samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
občinskih izobraževalnih skupnosti. V okviru solidarnosti je 
bilo potrebno v letu 1986 zbrati 4.643,364.000 din sredstv, kar 
je predstavljalo okoli 7% vrednosti celotnega zagotovljenega 
programa. Sredstva solida_rnosti je prejemalo 18 občinskih 
izobraževalnih skupnosti. Šestim občinam (Lenart, Ljutomer, 
Llendava, Ormož, Šentrjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah) je 
pripadlo 2.089,238.000 din, ali 45% vseh solidarnostnih sred- 
stev. 

Pri uresničevanju solidarnosti v letu 1986 je bilo veliko 
težav, zato je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
upoštevaje posamezne probleme in dejstvo, da je bil solidar- 
nostni sistem za tekoče srednjeročno obdobje sprejet samo 
začasno, že v začetku leta 1986 sprožila postopek za spre- 
membo samoupravnega sporazuma o temeljih plana izobra- 
ževalnih skupnosti za obdobje 1986-1990. Predlog spre- 
memb in dopolnitev samoupravnega sporazuma je v obrav- 
navi in v postopku sprejemanja v občinskih izobraževalnih 
skupnostih. Prehod na nov sistem bo predvidoma 1. 7. 1987. 
Temeljni cilji spreememb in dopolnitev so predvsem na- 
slednji: 
- zmanjšati dosedanje precejšnje razlike v obremenitvah 

za zagotovljeni program v občinaf); 
- sredstva solidarnosti naj prispevajo vsi uporabniki, ki so 

za zagotovljeni program na svojem območju obremenjeni 
manj, kot je povprečna obremenitev za ta program v SR 
Sloveniji; 

do solidarnostnih sredstev so upravičeni tisti uporabniki, 
ki so za svoj zagotovljeni program obremenjeni bolj kot znaša 
povprečna obremenitev za ta program v SR Sloveniji; 
-v sistemu solidarnosti, naj bi se zagotovil ugodnejši 

položaj uporabnikov v občinah, ki so manj razvite v celoti 
oziroma vključujejo obsežnejša manj razvita obmejna ob- 
močja. 

Občinske izobraževalne skupnosti, ki so prejemale soli- 
darnsotna sredstva za izvajanje zagotovljenega programa, so 
prejemale tudi sredstva za pokritje razlike med ceno oddelka 
celodnevne osnovne šole in poldnevne osnovne šole v 
obsegu do 10% vseh oddelkov osnovnega izobraževanja Ta 
sredstva so v letu 1986 znašala 329,031.000 din, od tega so 
prejele občinske izobraževalne skupnosti v manj razvitih obči- 
nah 98,808.000 din ali 30% vseh sredstev. 

V letu 1987 bo ta sredstva prejemalo tudi 18 občinskih 
izobraževalnih skupnosti, in sicer v skupni višini 448 376 000 
din. 

Vzajemno združevanje sredstev za investicije v osnovnošol- 
ski prostor omogoča izgradnjo 2.000 m2 novih površin. V letu 
1986 je bilo za ta namen planiranih 444,000.000 din in so bila 
uporabljena za izgradnjo osnovne šole Ratanska vas v občini 
Šmarje pri Jelšah in osnovne šole Cerkvenjak v občini Lenart. 
V letu 1987 se bodo sredstva vzajemnosti namenjala za adap- 
tacijo in dozidavo osnovne šole Struge v občini Kočevje 
dozidavo osnovne šole »Ivan Cankar« v občini Ljutomer ter za 
osnovno šolo Livek v občini Tolmin. 

V letu 1987 bo tudi 18 občinskih izobraževalnih skupnosti 
prejelo solidarnostna sredstva in težave so se glede prelivanja 
sredstev solidarnosti povečale že v začetku leta. Zakon o 
začasni prepovedi razpolaženja z delom družbenih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987, je v 
mesecu aprilu onemogočil združevanje sredstev solidarnosti, 
ker je imela večina občinskih izobraževalnih skupnosti bloki- 
rane žiro račune. 

3. V Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije se združu- 
jejo sredstva solidarnosti za uresničevanje pravic zagotovlje- 
nega programa, ki obsega denarne pomoči kot edini vir ali 
dopolnilni vir sredstev za preživljanje in plačilo oziroma 
doplačilo oskrbnih stroškov v socialnih zavodih. 

Solidarnostna sredstva prejemajo tiste občinske skupnosti 
socialnega skrbstva, ki po enotni prispevni stopnji združujejo 
v občini manj sredstev, kot jih potrebujejo za uresničevanje 
zagotovljenega programa na območju občine, v kateri druž- 
beni proizvod na prebivalca ne dosega 80% povprečnega 
družbenega proizvoda na prebivalca v SR Sloveniji po zadnjih 
uradnih statističnih podatkih in kjer solidarnostna sredstva 
predstavljajo nad 5% njenega zagotovljenega programa. V 
letu 1986 je prejemalo solidarnostna sredstva 19 občin kar 
prikazuje TABELA: 

Občinska skupnost 
socialnega skrbstva 

 v ooo din 
Prejeta solidarnostna 
 sredstva 

Brežice 
Črnomelj 
Dravograd 
Grosuplje 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljutomer 
Mozirje 
Murska Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trebnje 

36.237 
7.910 

13.541 
11.57o 
10.333 
54.678 
12.374 
16.540 
24.955 
15.167 
86.187 
33.739 
84.o71 
41.825 
39.381 
46.967 
71.84o 
61.563 
21.846 

SKUPAJ 690.754 

V letu 1987 prejema solidarnostna sredstva 17 občin. 
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TABELA: Ocena realizacije solidarnosti za prvih pet 
mesecev 1987: 

   v ooo din 
Občinska skupnost 
€-ocialnep;a skrbstva 

Prejeta solidarnostna 
sredstva I-V 1987 

Brežice 
Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljutomer 
Mozirje 
rfurska Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Sevnica 
Slovenska Bistrica 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšan 
Tolmin 
Trebnje 

24.146 
8.'995 

37-581 
14.558 
11.657 
14.622 
11.338 
66.603 
26.085 
75.174 
29.133 
2».862 
20.977 
32.059 
47.213 
39.453 
13.645 

SKUPAJ 499.098 

4. V Skupnosti otroškega varstva Slovenije se izvaja pro- 
gram vzajemnosti in solidarnosti. Sredstva vzajemnosti so 
občinske skupnosti otroškega varstva porabile za razširitev in 
posodobitev vzgojnovarstvenih zmogljivosti, za sofinancira- 
nje cen v vzgojnovarstvenih organizacijah ter za programe 
predšolskih otrok, ki niso vljučeni v vzgojnovarstvene organi- 
zacije. 

Sredstva solidarnosti so namenjena za denarne pomoči 
otrokom, za sofinanciranje male šole ter programa za otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Uresničevanje vzajemnosti in solidarnosti v letu 1986 je bilo 
v skladu s srednjeročnimi planskimi dokumenti, taka pa je 
ocena tudi za leto 1987. Pregled sredstev vzajemnosti in 
solidarnosti po višini in občinah za leto 1986 ter ocenjene 
vrednosti za leto 1987 prikazuje naslednja TABELA: 

 v 000 din   
Občina Leto 1986 Leto 1987 

vzajemnost solidarnost vzajemnost solidar 
' nost 

Lenart 2o.ooo 83.5o5 39*7oo 225.000 
Ormož 13.508 97.146 39.7oo 235-000 
Šentjur pri Celju 15.534 96.o69 45.700 226.000 
Šmarje pri Jelšah 24.99o 189.167 73«5oo 353-ooo 

SKUPAJ 74.032 465.887 198.600 I.039.000 

Solidarnostna sredstva prejemajo tudi občinske skupnosti 
otroškega varstva, ki vključujejo manj razvita geografska in 
manj razvita obmejna območja oziroma območja v prehod- 
nem obdobju. 

Spodnja tabela prikazuje solidarnostna sredstva po teh 
občinah v letu 1986 in 1987: 
   v ooo din  
Občina 1986 1987 

Dravograd 2o.2oo 
Gornja Radgona lo9.o74 
Lendava lo9.183 
Ljutomer 92.576 
Murska Sobota 14o.626 
Ptuj 337.469 
Radlje ob Dravi 77.942 
Slovenska Bistrica 96.884 
Tolmin 29.4-58 

22.9oo 
175-000 
255-00O 
256.000 
300.600 
343.500 
154.000 
244.400 
47.600 

SKUPAJ 1.013.412 1.799.000 

5. Telesnokulturna skupnost Slovenije je za leto 1986 s 
finančnim načrtom določila za šolanje amaterskih kadrov 
814.000 din, za investicijsko vzdrževanje telesnokulturnih 

objektov pa 3,948.000 din. Sredstva za šolanje kadrov so 
koristile občine: Lenart v višini 250.000 din, Ljutomer v višini 
250.700 din, Lendava v višini 313.200 din. Odobrenih sredstev 
niso izkoristile občine Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in 
Ormož. Sredstva za izvesticijsko vzdrževanje objektov so v 
letu 1986 prejele občine: Ljutomer v višini 2,316.000 din, 
Lenart v višini 658.000 din in Šentjur pri Celju 1,974.000 din. 
Delitev teh sredstev je bila tudi na podlagi dogovora med 
manj razvitimi občinami. 

V letu 1987 je Telesnokulturna skupnost Slovenije s finanč- 
nim načrtom odobrila za šolanje strokovnih kadrov v manj 
razvitih občinah 2,573.000 din, za investicijsko vzdrževanje 
telesnokulturnih objektov pa 6,000.000 din. Pogoji za korišče- 
nje sredstev za oba namerla ostanejo v letu 1987 nespreme- 
njeni. 

6. Kulturna skupnost Slovenije zagotavlja sredstva za 
spodbujanje kulturne dejavnosti občin, ki se po odloku Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije štejejo za manj razvite v 
celoti ali imajo več kot 50% manj razvitih krajevnih skupnosti. 
Solidarnostno pomoč so v letu 1986 prejemale občine: Gornja 
Radgona, Kočevje, Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Radlje 
ob Dravi, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah. 

Sredstva so se v letu 1986 zagotavljala za naslednje: 
- dopolnjevanje knjižnih fondov v splošnoizobraževalnih 

knjižnicah (dopolnitev rednega programa do 80% deleža) 
- delovanje bibliobusov 
- prenovo knjižnične opreme in prostorov (,50% delež) 
- posamezne spomeniškovarstvene posege na najpo- 

membnejših in najbolj ogroženih naravnih in kulturnih spo- 
menikih, katerih zaščita je predvidena s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1986-1990 (dopolnitev rednega programa do 80% 
deleža) 

- delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniško- 
varstvenega področja (50% delež) 

- gledališka in glasbena gostovanja 
- naložbe v kulturni prostor (kulturne domove) za občine, 

ki še nimajo primernega prostora za sprejemanje srednje 
velikih gledaliških in glasbenih predstav (50% delež) 

- vzgojo amaterskih kadrov. 
Po namenih so bila sredstva razdeljena: 

- nakup knjig 11,900.000 din 
- delovanje bibliobusov 987.000 din 
- prenova knjižnične opreme in prostorov 111114,912.000 din 
- spomeniškovarstveni posegi 24,523.000 din 
- arhivi, strokovne službe 11,214.000 din 
- zavodi za spomeniško varstvo, strokovne službe 

14,264.000 din 
- gledališka gostovanja 3,186.000 din 
- glasbena gostovanja 1,593.000 din 
- vzgoja kadrov 612.000 din 
Skupaj 116,801.000 din 

V letu 1987 se poleg ustaljenh pomoči manj razvitim obči- 
nam uveljavita še dve novi: sredstva za gostujoče razstave 
dogovorjenih organizacij združenega dela z likovnega 
področja in varstva dediščine ter (izjemoma) sredstva za kul- 
turne programe na mladinskih delovnih akcijah, ki bi bili 
pomembni za občane na tistem območju. Po cenah december 
1986 bo skupaj sredstev za vse namene za manj razvite občine 
v višini 148,000.000 din. 

7. V Raziskovalni skupnosti Slovenije oziroma v Posebnih 
raziskovalnih skupnostih je bil v letu 1986 sprejet triletni 
raziskovalni program »Skladnejši regionalni razvoj Slovenije 
in manj razvitih območij«. Raziskovalni projekt se bo izvajal tri 
leta, tako da se v letu 1987 nadaljuje delo kot organsko 
nadaljevanje začetega dela v prejšnjem letu. Za leto 1986 so 
Posebne raziskovalne skupnosti zagotovile sredstva v višini 
50%, kar je znašalo 32.640.000 din (3 fte), za leto 1987 pa je 
njihov delež 48.000.000 din. Ostali del, najmanj 50%, pa zago- 
tavljajo posameznim izvajalcem projekta uporabniki v okviru 
svobodne menjave dela in sredstev. Problematika hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij je prisotna tudi v nekaterih 
drugih raziskovalnih projektih, ki jih sofinancira Raziskovalna 
skupnost Slovenije oziroma posamezna Posebna razisko- 
valna skupnost. 

8. Skupnost za ceste Slovenije je v letu 1986 namenila za 
modernizacijo in rekonstrukcijo regionalnih in lokalnih cest 
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na manj razvitih območjih sredstev v višini 440.000 000 din v 
letu 1987 pa 520.000.000 din. 

Sredstva leta 1987 so v primerjavi s prejšnjim letom realno 
manjša, kar m v skladu z Dogovorom o temeljih družbeneqa 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, na osnovi kate- 
rega je Skupnost za ceste Slovenije prevzela obveznost v letni 
visim 350.000.000 din po cenah leta 1985. 

T9S?" 
Stopnja razvitosti Sredstva Dolž. 

Del problematike modernizacije regionalnih cest na manj 
razvitih območjih se bo reševal v okviru 440.000.000 din 
sredstev, ki so v letu 1987 dodatno namenjena za moderniza- 
cijo cest skozi naselja. 

V spodnji tabeli je podroben prikaz teh sredstev v posamez- 
nih letih, vrednostno in po občinah ter koliko je bilo sredstev 
Skupnosti za ceste Slovenije in občinskih SIS za ceste- 

scs Obe, izved. del Sredstva 
ObC. 

Dolž. 
izved. de 1- 

T937- 
Sredstva 

s obč. „ 
Do IS . 

-izved . d. 

A. Občine v celoti 
manjrazvlte 

Lenart' 
Lendava 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Ljutomer 

SKUPAJ 

32,503.025 11,102.946 1,48 
18,785.615 15,149.021 1,80 
10,592.503 15,821.187 2,70 7,480.000 16,103.310 
21,088.270 21,088.270 2,25 21,076.000 28,930.000 
11,269.649 20,000.000 3,00 69,696.000 139,392.000 

28,072.000 9,495.152 1,00 33,384.000 

1,02 6,552.000 
3,00 ( 25,896.000 
8,10 79,404.000 

 94,239.062 83,161.424 11,23 126,324.000 193,920.462 13,12 145,236.000 - - ' 

graf alca_in_ob- 
CSlSS_2^52$ia 

Metlika 
Maribor Rotovž 
Maribor Pobrežje 
Dravograd 
Postojna 
Maribor Rute 
Krško 
Mozirje 
Laško 
Sežana 
Sevnica 
Slovenaka Bistrica 
Novo me»to 
Brežice 
Grosuplje 
Trebnje 
Cerknica 
Lendava 
Gornja Radgona 
Črnomelj 
Maribor Pesnica 
Radlje ob Dravi 
Ljutomer 
Ilirska Bistrica 
Kočevje 
Ptuj 
Tolmin 
Murska Sobota 

440. 160 5 ,500.000 0,10 

7,593.712 20,648.965 3,44 1,452.000 
ograja 

9,808.216 1,29 

8,319.226 

8,415.961 

7,593.710 
7,642.000 
7,593. 712 

8,174.123 
7,883.918 

8,228.496 
8,029.020 
7,738.814 

9,584.039 1,10 

1,892.000 
3,872.000 
4 ,664.000 
7,260.000 
6 ,556.000 

7,880.800 
26,100.000 
30,000.000 
17,098.674 
25,000.000 

27,000.000 
7,650.000 
9,770.578 

36,944.662 
6,478.000 

20,106.228 
17,155.290 
16,526.088 

7,260.000 106,149.001 
7,744.000 18,700.000 

1,20 
0,72 
0,85 

2,24 
2,80 

1,87 
4,45 
2,80 

8 ,272.000 
8,404.000 
8,800.000 
9,812.000 
9,768.000 

11,792.000 
14,696.000 
16,940.000 
15,356.000 
16,236.000 
16,368.000 
18,568.000 

66,248.140 
9,000.000 

20,000.000 
29,030.000 
13,963.513 
11,154.818 
43,950.100 
44,793.215 
15,356.000 
72 ,437.287 
21,229.147 
44 ,910.640 

21,472.000 23,550.945 
24,068.000 25,564.000 

0,90 
3,90 
2 ,00 
3.90 
1.91 
3,52 
2,50 
1,20 
0,55 
0,50 
2 ,99 
0 ,67 
1,32 
2 ,29 
2, 01 
most 
0,90 
3,73 
1 ,33 
9,05 
2,48 

572.000 
624.000 
780.000 

1,196.000 
1,716.000 

. 1,872.000 
2,132.000 
4 ,472.000 
6,396.000 
7 ,592 .000 
8,008.000 
9,048.000 
9,932.000 

10,556.000 
10,556.000 
10 ,920.000 
11 , 1 80. 000 
13 ,884 .000 
17 ,628.000 
19,500.000 
19,760.000 
19,292.000 
17,680.000 
22,152.000 
25,844.000 
29 ,432 . 000 

4,81 7i<°6°-o°o 213,125.515 3,24 86,840.000 

SKUPAJ A + B 200,000.000 303,793.857 26,28 440,000.0001.094,470.473 52,28 520, 000.000 
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9. V Združenih ptt organizacijah Slovenije oziroma Samo- 
upravni interesni skupnosti za ptt promet Slovenije je bilo v 
letu 1986 vloženih v razvoj ptt zmogljivosti na manj razvitih 
območjih 289.000.000 din. Tako je bil srednjeročni plan za 
leto 1986 realiziran v višini 15%, celotna investicijska vlaganja 
v ptt zmogljivosti v SR Sloveniji v letu 1986 glede na srednje- 
ročni plan za to leto pa so bila realizirana 40%. 

TABELA; nat.enote 

Povečanje v letu 19<8b /o 
realizacija sred.plan reali- 

za 1.1986 zaci je 

ptt enote 0 O 
teleks naročniki 9 5 
priključki krajevnih 
telefonskih central 871 4.822 
telefonski naročniki 2.477 2.466 
telefonske govorilnice 15 10 

O 
180 

18 
100 
150 

Dosežen obseg vlaganj na manj razvita območja v letu 1986 
predstavlja v celotnih vlaganjih v ptt zmogljivosti v SR Slove- 
niji 3,2% (srednjeročni plan predvideva za to leto 8,8%). 

Združene ptt organizacije Slovenije navajajo med vzroki za 
počasnejšo izgradnjo ptt zmogljivosti v letu 1986 predvsem 
naslednje: v tem letu se je ekonomski položaj ptt prometa 
poslabšal, kar se je odražalo v padajoči akumulativni sposob- 
nosti in s tem finančnih možnosti za naložbe. Na zamik 
investicijske izgradnje že dalj časa bistveno vplivajo dolgi 
dobavni roki telekomunikacijske opreme domačih proizvajal- 
cev, oskrba s proizvodi kabelske industrije, podobno temu pa 
so tudi težave glede zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz 
opreme. 

V prvem kvartalu leta 1987 se na področju manj razvitih 
območij ni povečalo število ptt enot (brez zbiralnic) ter število 
telefonskih govorilnic. Število priključkov krajevnih telefon- 
skih central se je povečalo na 560, število telefonskih naročni- 
kov pa za 585, vključen je bil en teleks naročnik. Na obravna- 
vana območja je bilo v prvem kvartalu vloženo 39.845.000 din 
po tekočih cenah. 

V ptt prometu je predvideno, da bodo z ocenjeno višino 
vlaganj na manj razvita in manj razvita obmejna območja v 
letu 1987 v višini 1.981.114.000 din, doseženi naslednji rezul- 
tati: 

nat.enote 

Srednjeroč.plan Ocena real. % real 
$1.12.1987 31*12.1987 plana 

ptt enote brez 
zbiralnic 

teleks naročniki 

137 

97 

138 

97 

lol 

loo 

priključki krajevnih 
telefonskih central 

telefonski naročniki 

35*o64 

21.882 

29.515 84 

23.143 I06 

telefonske govorilnice 263 259 98 

V ptt organizacijah ocenjujejo, da bo realizacija srednjeroč- 
nega plana v letu 1987 na manj razvitih območjih 53%, v letih 
1986 in 1987 skupaj pa 36%. 

Poleg dosedanjih virov (združevanje sredstev za izgradnjo 
posameznih objektov, 20% sredstev Poštne hranilnice) je 
pomemben vir financiranja izgradnje ptt zmogljivosti na manj 
razvitih območjih tudi v letu 1986 uveljavljeno znižanje obvez- 
nosti ptt organizacij do sklada federacije. Iz tega naslova se je 
zbralo 521,440.000 din, kar predstavlja 26,3% od ocenjenih 
vlaganj v letu 1987 
10. V EGS — sestavljeni organizaciji elektrogospodarstva 
Slovenije 
je bilo za razvoj na manj razvitih območjih v letu 1986 planira- 
nih 1.198 mio din. Delovne organizacije distribucije so realizi- 
rale 1.002 mio din, kar pomeni v primerjavi s planom 84% 
realizacijo. 

V fizičnem obsegu je bil plan realiziran 63%. 
Vzroki, da plan ni bil realiziran niti finančno niti fizično, so 

predvsem v izpadu planiranih sredstev (cena električne ener- 
gije) in v neugodnem inflacijskem gibanju (podražitve na 
objektih so bile višje, kot so bile planirane). 
' Finančne možnosti za realizacijo potrebnih vlaganj v letu 
1987 v srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje so 
zaradi znane situacije elektrogospodarstva in nerealne valori- 
zacije osnovnih sredstev manjše, kot leto poprej. 
11. V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije je tudi v teko- 
čem srednjeročnem obdobju uveljavljeno nepovratno združe- 

vanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na 
manj razvitih območjih v višini 0,20% na BOD iz čistega 
dohodka. Temeljne banke v SR Sloveniji v sestavu Ljubljan- 
ske banke-združene banke pa zagotavljajo dopolnilna sred- 
stva v obliki posojil za potrebe sofinanciranja kadrovskih 
stanovanj na manj razvitih območjih. 

V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije ocenjujejo, da so 
bile naloge na področju sofinanciranja kadrovskih stanovanj, 
načrtovane za leto 1986, realizirane. 

V letu 1986 se je zaključeval VII. natečaj za sredstva iz leta 
1985, namenjena za reševanje stanovanjskih potreb kadrov v 
manj razvitih območjih. S pomočjo sredstev VII. natečaja iz 
leta 1985, ki se je nadaljeval oziroma zaključil v letu 1986, je 
bilo iz združenih nepovratnih sredstev sofinanciranih 184 
stanovanj za 65 organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti. Odobrenih je bilo 131,040.336 din nepovratnih sredstev 
in posojila v enaki višini. 

Odbor za kadrovska stanovanja v manj razvitih območjih 
skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je v letu 
1986 razpisal VIII. natečaj za sredstva, namenjena za sofinan- 
ciranje kadrovskih stanovanj za manj razvitih območjih. Ob 
zaključku VIII. natečaja je odbor odobril po pogojih VII. nate- 
čaja 349,341.350 din nepovratnih sredstev in posojil v enaki 
višini, skupaj 698,682.700 din in sicer 87 organizacijam zdru- 
ženega dela in delovnim skupnostim za pridobitev 227 stano- 
vanjskih enot v približno 30% deležu vrednosti teh stanovanj- 
skih enot. 
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Skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je v letu 
1987 sprejela tudi nov pravilnik o pogojih za odobravanje 
nepovratnih sredstev in posojil, namenjenih za reševanje sta- 
novanjske problematike kadrov na manj razvitih območjih 
(Ur. I. SRS, št. 29/86 in 1/87), po katerem poteka IX. natečaj za 
sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih območ- 
jih, ki predvideva, da bodo razpoložljiva nepovratna sredstva 
in posojila znašala okvirno 1,000.000.000 din. 

V zvezi s problematiko združevanja sredstev za sofinancira- 
nje kadrovskih stanovanj na manj razvitih območjih je treba 
upoštevati, da zakon o skupnem prihodku in dohodku predvi- 
deva prenehanje akontiranih sredstev iz čistega dohodka s 1. 
7. 1987, tako da bodo sredstva, oblikovana v drugem polletju 
1987 izločena šele po zaključnih računih za leto 1987 in tako^ 
razpoložljiva šele marca 1988. 

12. V Zvezi vodnih skupnosti Slovenije, ki skrbi za usklajen 
razvoj vodnogospodarskih objektov na manj razvitih območ- 
jih, se za posamezne namene v ta območja usmerja 20% 
sredstev, ki so v SR Sloveniji razpoložljiva za vodno gospo- 
darstvo. Tako kot v prejšnjem srednjeročnem obdobju, se je 
tudi v letu 1986 program na manj razvitih območjih v celoti 
realiziral. 

Od celotnih vlaganj na manj razvitih območjih je bilo vlo- 
ženo v redno vzdrževanje obstoječih objektov 1,6 milijarde 
din ali 33% vseh porabljenih sredstev, za čiščenje voda in 
oskrbo z vodo, vključno z MDA, 1,3 milijarde din ali 27%. 
Preostali delež sredstev 1,9 milijarde din ali 40% je bil porab- 
ljen za investicijske naložbe in sicer predvsem za osnovno 
odvodnjo v zvezi z melioracijami. V letu 1987 se bodo nadalje- 
vala vzdrževalna dela in izgradnja osnovne odvodnje v zvezi z 
melioracijami. 

Na manj razvitih območjih je bil v preteklem letu velik 
poudarek dan usposabljanju kmetijskih zemljišč za družbeno 
organizirano pridelavo. Hidromelioriranih je bilo okoli 6000 
ha, od tega 3000 ha na manj razvitih območjih, kar je 56% 
celotnega programa SR Slovenije v letu 1986, oziroma 11% 
celotnega programa SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Za leto 1987 je predvidenih 5400 ha zemljišč, ki bodo 
hidromeliorirana v Sloveniji, od tega je realiziranih v času 
januar-maj 1987 27% in v tem okoli 800 ha na manj razvitih 
območjih, kar predstavlja 15% celotnega programa hidromeli- 
oracij za leto 1987. 

Program usposabljanja zemljišč za obdobje 1986-1990 
obsega poleg hidromelioracij tudi spremljajoče posege v smi- 
slu intenzifikacije obstoječih zemljišč in organiziranju pride- 
lave, kjer je znaten delež manj razvitih območij. 

IV. AKTIVNOSTI DRUGIH DEJAVNIKOV RAZVOJA 
NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH 

1. Temeljne banke Ljubljanske banke so sprejele v svojih 
planih za leto 1986 na področju kreditiranja investicij ugod- 
nejše pogoje skladno z družbeno dogovorjenimi cilji za pre- 
strukturiranje gospodarstva. Kreditiranje investicij temelji na 
ekonomskih kriterijih uspešnosti investicije in šele nato na 
prednostnem namenu vlaganj. Prednostno so banke oprede- 
lile odobravanje kreditov za naslednje investicije: izvozne, za 
kmetijstvo, za posodabljanje proizvodnje, za proizvodnjo 
energetskih surovin in deficitarnih surovin, za varčevanje z 
energijo in za drobno gospodarstvo. 

Za investicije na manj razvitih in obmejnih območjih so 
banke opredelile, da bodo zagotavljale do 10 odstotnih točk 
večjo udeležbo kreditov za posamezne namene, kot je to 
opredeljeno za ostala področja. Razen tega so banke zagotav- 
ljale v investicije na manj razvitih območjih 90 odstotkov 
obrestne mere, določene za posamezne investicije oziroma 
85 odstotkov obrestne mere za investicije v manj razvita 
obmejna območja in občino Lenart. Od skupno odobrenih 
kreditov za investicijske naložbe, je bilo v letu 1986 za manj 
razvita območja odobreno 8,3% napram letu 1985, ko je bil 
delež odobrenih kreditov 5,7% za ta območja glede na vse 
odobrene kredite za inveseticijske naložbe v bankah Ljubljan- 
ske banke v SR Sloveniji. V prvih treh mesecih letošnjega leta- 
pa znaša ta delež 8,3%. 

Kreditiranje omenjenih naložb je podvrženo vsem ukrepom 
kreditno monetarne politike tekočega leta, ki ne predvideva 
izjem (limitiranje) za kreditiranje investicijskih naložb na manj 

razvitih in obmejnih območjih v SR Sloveniji. Banke Ljubljan- 
ske banke so v preteklem letu skreditirale vse naložbe, katerih 
investicijski programi so ustrezali kriterijem prestrukturiranja 
glede na posamezne namene in zagotavljale omenjene 
bančne ugodnosti. V naprej bodo banke Ljubljanske banke 
zagotavljale za kredite za investicijske naložbe za ta območja 
minimalno obrestno mero oziroma 60 odstotkov realnega 
dela obrestne mere, določene za posamezne ivnesticije v 
manj razvita območja in 50 odstotkov realnega dela obrestne 
mere, določene za posamezne investicije v manj razvita 
območja in občino Lenart. V okviru širše družbene skupnosti 
pa bi morali doseči, da so ti plasmaji izvzeti iz omejitev (v 
letošnjem letu je za prvo polletje predvidena ničelna rast 
plasmajev za investicijske naložbe). 

Pri gospodarskih naložbah na manj razvitih območjih je v 
letu 1986 sodelovala tudi Beogradska banka-Temeljna 
banka Ljubljana s kreditnimi sredstvi v višini 50 mio din, 
Jugobanka-Temeljna banka Ljubljana pa s 131,5 mio din. 

2. Gospodarska zbornica Slovenije je po zakonu o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični 
republiki Sloveniji obvezna, da spodbuja in koordinira raz- 
vojne pobude organizacij združenega dela ob upoštevanju 
razvojnih možnosti na manj razvitih območjih ter potreb opti- 
malnega razvoja SR Slovenije. 

V sodelovanju s Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji skrbi za dobro informiranost združenega dela o 
pogojih, instrumentih in ukrepih, ki so sestavni del sistema 
pospeševanja razvoja na manj razvitih območjih. Na ta način 
skuša vplivati na ustrezen interes organizacij združenega dela 
za vključevanje v gospodarski razvoj manj razvitih območij na 
podlagi skupnih medsebojnih ekonomskih interesov. Osnova 
za samoupravno dogovarjanje in usklajevanje razvojnih inte- 
resov med organizacijami združenega dela je predvsem 
ustrezna informiranost o konkretnih razvojnih možnostih, 
pogojih in potrebah. Upoštevajoč zakonska določila o 
dejavnostih celotnega zborničnega sistema so bili na večini 
medobčinskih gospodarskih zbornic opravljeni razgovori in 
posveti z namenom, da bi organizacije združenega dela sez- 
nanili s pospeševalnimi ukrepi in pridobili nujne informacije 
za uspešno delovanje. 

Razporejanje družbenega proizvoda za skladnejši regi- 
onalni razvoj v SR Sloveniji je v tesni korelaciji s stanjem 
materialne osnove gospodarstva. Odprta nelikvidna situacija 
v nekaterih gospodarskih panogah zmanjšuje interes za vla- 
ganje na manj razvitih območjih in njihovo problematiko. 
Upočasnitev gospodarskega razvoja in zapiranje nekaterih 
deajvnosti v lokalne prostore ne omogoča skladnejšega načr- 
tovanja razvoja in sistematičnih pristopov in navaja na akcije, 
ki dajejo le omejene rezultate. 

Angažiranje zborničnih organov pri posameznih aktivnostih 
je bilo opredeljeno v dveh smereh: v akcije, ki so bile prej 
zastavljene in so že potekale in na novo začete dejavnosti z 
namenom poiskati kvalitetne razvojne programe za načrto- 
vane ali že določene lokacije novih obratov na manj razvitih 
območjih. Gospodarska zbornica Slovenije aktivno spremlja 
okoli 60 programov, od katerih je 7 že dokončanih, 16 v 
izvajanju, ostali pa so še v pripravi. 

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da je še vedno 
prisotna precejšnja neinformiranost OZD glede pospeševal- 
nih ukrepov, ki jih lahko uporabijo, če se odločijo za gospo- 
darska vlaganja na manj razvitih območjih. 

Želje po novih obratih so na manj razvitih območjih pogo- 
sto prisotne. Ponekod je to potrebno zaradi zaposlitve pre- 
sežka delovne sile ali v zadnjem času pogostejše potrebe po 
prekvalifikacijah delavcev. Za takšne odločitve pa morajo biti 
izpolnjeni še drugi pogoji, kot so sprejeti izvedbeni prostorski 
akti, industrijske cone, infrastruktura. Z ureditvijo infrastruk- 
ture (ceste, vodovod, telefoni ipd.) bi v nekaterih manj razvitih 
območjih že dosegli boljše razvojne uspehe. 

Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in pre- 
hrane Slovenije na podlagi Dogovora o femeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 skrbi za usklajen 
razvoj kmetijstva na manj razvitih območjih z dajanjem pobud 
za povezovanje med potrošnimi središči in območji, ki pride- 
lujejo hrano na podlagi združevanja sredstev za naložbe v 
proizvodnjo hrane med organizacijami združenega dela in 
razvitih in manj razvitih območij. To nalogo je združenje 
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zasledovalo že vsa prejšnja leta in je v ta namen usklajevalo 
medsebojno povezovanje OZD v reprodukcijski verigi proiz- 
vodnja-predelava-trgovina. V ta namen so bili sklenjeni 
posebni samoupravni sporazumi o sodelovanju med proiz- 
vodnimi in preskrbovalnimi organizacijami. Pri tem ni bilo 
moč obravnavati ločeno manj razvita območja in kmetijsko 
razvita območja. 

Potrošna središča Slovenije so za potrebno oskrbo s pre- 
hrano oziroma s kmetijskimi proizvodi odpirajo in povezujejo 
z vsemi proizvodnimi območji Slovenije in tudi izven Slovenije 
na podlagi medsebojnih poslovnih intresov organizacij zdru- 
ženega dela. Večja potrošna središča kot so Ljubljana, Celje, 
Maribor v okviru svojih samoupravnih interesnih skupnosti za 
preskrbo še posebej trajno sovlagajo v naložbe za proizvod- 
njo hrane predvsem na manj razvitih objmočjih (Kočevje, 
Lendava, Ljutomer, Kras). Tudi posamezne organizacije zdru- 
ženega dela sovlagajo v proizvodnjo mleka in mesa (Mercator 
in druge OZD - Kočevje), v proizvodnjo pšenice (Žito - 
Lendava, Murska Sobota) itd. 

Del sredstev, zbranih na podlagi Zakona o obveznosti pla- 
čevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane 
proizvodnje hrane v letih 1986 in 1987 se uporablja za pospe- 
ševanje kmetijske proizvodnje izključno v hribovitih predelih 
in območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji. Ta območja 
seveda niso vedno identična s kategorijo »manj razvita 
območja«, čeprav se večkrat prekrivajo. Po Dogovoru o 
enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane 
v letu 1987 imajo ta območja diferencirano premijo od nižin- 
skih predelov za proizvodnjo mesa in mleka ter za povečanje 
staleža plemenskih krav. Znesek premije, izplačane za hribo- 
vita območja v letu 1986, je znašal za proizvedeno meso MPG 
1,5 milijarde din, za mleko pa 1,2 milijarde din. 

3. Zveza socialistične mladine Slovenije sama ali v sode- 
lovanju z Zvezo socialistične mladine Jugoslavije, pa tudi 
občinskimi in osnovnimi organizacijami ZSMS na posamez- 
nih območjih, je k odpravljanju problemov in izboljševanju 
pogojev življenja in dela prebivalcev na manj razvitih območ- 
jih prispevala z mladinskimi delovnimi akcijami. Mladinsko 
prostovoljno delo je bilo usmerjeno v pomoč manj razvitim 
območjem predvsem pri izgradnji osnovne infrastrukture in 
za izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo. 

V letu 1986 je bilo organiziranih 9 mladinskih delovnih akcij 
in sicer 5 zveznih (Goričko, Slovenske gorice, Suha*Krajina, 
Trebče, Rogla). Na akcijah je sodelovalo 3.323 mladih (plan 
3.720). Opravljenih je bilo 365.824 ur. Vrednost opravljenih del 
znaša 351,497.240 din. Največ del je bilo opravljenih na vodo- 
vodih in sicer v dolžini 42 km in v vrednosti 166,5 mio din. Na 
področju kmetijstva so dela potekala na čiščenju zaraslih 
pašnikov in agromelioracijah. Poleg klasičnih brigadirskih 
del, kot so kanali, ceste, poseki, se je delalo tudi na arheolo- 
ških izkopavanjih, zakopavanju mejnikov, obnovi gradu, ure- 
ditvi vinogradov,"obiranju sadja in drugo. Velja omeniti tudi 
posebne oblike mladinskega prostovoljnega dela, ki je bilo 
organizirano preko socialno-raziskdvalnih, socialno-geograf- 
skih, kmetijskih, veterinarskih in drugih taborov na posamez- 
nih območjih. Na nekaterih akcijah so sodelovale tudi brigade 
Rdečega križa Slovenije. 

Za izgradnjo posameznih komunalnih naprav v krajevnih 
skupnostih na manj razvitih območjih so mladina in občani s 
prostovoljnim delom veliko naredili in si s tem omogočili 
boljše pogoje za življenje. 
,,Y 'e*u ^987 bo nadaljevanje programa dela zveznih in repu- bliških mladinskih akcij na vseh dosedanjih območjih, razen v 
slovenski Istri, na novo pa bodo vključene mladinske delovne 
brigade v krajevnih skupnostih manj razvitega Kobanskega. 

4. Aktivnosti dejavnikov z manj razvitih območij 
Doseženi rezultati v razvoju manj razvitih območji so pred- 

vsem odvisni od naporov organizacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti in občin, ki so na teh območjih. Uveljavljeni 
pospeševalni ukrepi sami po sebi ne ustvarjajo pogojev za 
razvoj, če se le-ti ne ustvarjajo v prizadevanjih delovnih ljudi 
in občanov, samoupravnih, družbenopolitičnih in delegatskih 
teles, izvršnih svetov skupščin občin ter organih samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Rezultati so večji predvsem tam, kjer 
je razvoj načrtovan in uresničevan z združevanjem dela in 
sredstev ljudi in organizacij. 

Iz poročil izvršnih svetov občinskih skupščin na manj razvi- 
tih območjih lahko ugotovimo, da imajo občine v svojih sred- 
njeročnih planih opredeljene naloge pospešenega razvoja 
manj razvitih območij, ki se po odloku Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije štejejo za manj razvita območja, pa tudi še 
posebej opredeljene krajevne skupnosti v posameznih obči- 
nah, ki v razvoju zaostajajo. Naloge so z letnimi plani konkreti- 
zirane glede nosilcev, rokov in potrebnih sredstev. Na nekate- 
rih območjih so sprejeti posebni dogovori za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij kot npr. za območje mesta 
Maribor, v celotni podravski regiji in drugod. 

Izvrši sveti, organi medobčinskih gospodarskih zbornic, 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugi v večini primerov 
redno spremljajo uresničevanje sprejetih nalog. 

Občine pospešujejo razvoj manj razvitih območij z urbani- 
stično in davčno politiko, usmerjanjem dela sredstev samopri- 
spevkov, s sredstvi občinskih intervencijskih skladov v kmetij- 
stvu, pospeševanjem razvoja turizma, obrti, ter s sredstvi 
občinskih samoupravnih ineresnih skupnosti za razvoj gospo- 
darske infrastrukture. Intenzivnost aktivnosti med posamez- 
nimi občinami je zelo različna. V nekaterih občinah je še 
vedno težišče razvojnih aktivnosti v središčnih delih občin 
manj pa na manj razvitih geografskih in obmejnih območjih.' 

Organizacije združenega dela na manj razvitih območjih so 
nosilke razvoja na teh območjih v smislu posodabljanja proiz- 
vodnje, prestrukturiranja, zaposlovanja in izkoriščanja narav- 
nih danosti, predvsem v kmetijstvu. Posamezne organizacije 
združenega dela na manj razvitih območjih so uspele prido- 
biti za naložbe tudi sovlagatelje iz razvitejših sredin, vendar se 
ta proces prepočasi uresničuje. 

Krajevne skupnosti svoje aktivnosti usmerjajo predvsem v 
izboljševanje komunalne opremljenosti. V ta namen ima 
veliko krajevnih skupnosti na manj razvitih območjih uveden 
samoprispevek, katerega sredstva oplemenitijo s sredstvi 
občinskih samoupravnih interesnih skupnosti gospodarstva 
in s sredstvi organizacij združenega dela na teh območjih ali 
izven njih, če gre za primere, ko se njihovi občani zaposlujejo 
v organizacijah združenega dela na drugih območjih. 

Občine v svojih ocenah o učinkovitosti pospeševlanih ukre- 
pov posebej izpostavljajo probleme v zvezi z uresničevanjem 
solidarnosti v zdravstvu in izgradnji cest ter ptt zmogljivosti. 

Regionalni centri s svojimi razvojnimi programi še premalo 
vplivajo na pospešen razvoj manj razvitih območij v svoji 
neposredni bližini. Izboljšuje se razvojna vloga Maribora v 
razvoju Podravske regije. V nekaterih regijah se kažejo rezul- 
tati aktivnosti medobčinskih gospodarskih zbornic, pa tudi 
ostalih medobčinskih organov občin, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. 
5. Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki 
opravlja zadeve po Zakonu o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji je tudi v letu 1986 s 
sredstvi republiškega proračuna sofinancirala izdelavo inici- 
alnih razvojnih programov in projektov, ki se nanašajo na 
manj razvita območja v SR Sloveniji. Komisija je razpolagala s 
sredstvi v višini 170.493.000 din. Spremljala je uresničevanje 
nalog, za katere je nosilcem odobrila sredstva za sofinancira- 
nje. Od vseh, ki so jim bila odobrena sredstva, je zahtevala 
vmesna poročila o poteku aktivnosti, izdelane razvojne pro- 
grame in projekte ter na samih lokacijah preverjala uresniče- 
vanje nalog z namenom, da se tudi konkretno v neposredni 
praksi in s pozitivnim učinkom uresničijo akcije, ki so bile 
podprte s sredstvi proračuna SR Slovenije in so v funkciji 
razvoja manj razvitih območij. Ocena je v tem skoraj brez 
izjem ugodna, saj so nosilci, ki so jim bila odobrena sredstva 
v rokih in kvalitetno izpolnili svoje obveznosti. 

V letu 1986 je komisija odobrila 39 zahtevkov za sofinanci- 
ranje oziroma refundiranje stroškov izdelave razvojnih pro- 
gramov in projektov iz 20 občin, ki se v celoti štejejo za manj 
razvite oziroma vključujejo manj razvita geografska in 
obmejna območja ali imajo status prehodnega obdobja 

Upoštevaje izkušnje in probleme pri delu komisije v prete- 
klih letih in še posebej v letu 1986, bo komisija pri svojem delu 
v letu 1987 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 
spodbujala iniciative v organizacijah združenega dela v zvezi 
s pripravo kvalitetnih razvojnih programov in projektov, ki bi 
bili lahko osnova za skupna vlaganja na manj razvitih območ- 
jih. V teh aktivnostih bo upoštevala naravne, zaposlitvene in 
druge danosti na posameznih območjih in uveljavljene spod- 
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bujevalne ukrepe. Velja poudariti, da pri tem ne gre le za nove 
objekte, temveč predvsem za uvajanje novih proizvodnih pro- 
gramov in tehnološko posodabljanje. Na tej osnovi naj bi bil 
poudarek ne le na povečevanju fizičnega obsega proizvodnje, 
temveč predvsem na povečevanju kvalitete proizvodnje in 
boljšem gospodarjenju ter čimhitrejših učinkih vlaganj za 
razvoj teh območij. Taka usmeritev je v zoženih materialnih 
možnostih gospodarstva in ob zahtevnih nalogah za hitrejši in 
učinkovitejši gospodarski razvoj Slovenije kot celote se toliko 
nujnejša. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1987 so za 
sofinanciranje razvojnih programov in projektov na manj raz- 
vitih območjih v SR Sloveniji zagotovljena sredstva v višini 
155.493.000 din. Ob rebalansu proračuna za leto 1987 so 
predvidena dodatna sredstva za te namene, kar bo omogočilo 
financiranje razvojnih programov in projektov v tem letu. 

TABELA: Pregled obod.tren.ih sredstev v letu 1986 po 
panogah in po občinah 

1. PO PANOGAH: 

- industrija 
- kmetijstvo 
- turizem 
- gospodarska 

infrastruktura 
- ostalo 

Skugajj^o j3anogah_ 

87.698.7?!'- din 
2o.480.9-43 din 
15-592.799 din 

33-778.825 din 
2.941.660 din 

_iZ°z^22±299_din 

2. PO OBČINAH: 

- Cerknica 
- Dravograd 
- Lenart 
- Lendava 
- Ljutomer 
- Maribor - fiuše 
- Mozirje 
- Novo mesto 
- Ormož 
- Radlje ob Dravi 
- Sevnica 
- Šentjur pri Celju 
- Šmarje pri Jelšah 
- 'Tolmin 

Trebnje 

Skupaj po občinah 

6.367. 
9.426. 

44.758. 
6.666. 

15.757. 
1.865. 

lo.o29. 
5-465- 
9.I00. 

I0.5I8. 
3.I00, 
4.725. 

37-827. 
3.384, 
1.500. 

5oo din 
975 din 
448 din 
3o9 din 
325 din 
000 din 
185 din 
660 din 
000 din 
645 din■ 
000 din 
35° din 
813 din 
79o din 
000 din 

17o.493.ooo din 

TABELA: Pregled odobrenih sredstev v letu 1987 po 
panogah in po občinah (stanje 6.6.1987) 

1. PO PANOGAH: 

- industrija 
- kmetijstvo 
- gospodarska infra- 

struktura 
- turizem 
- ostalo 
§kugaj_go j3anogah__ 

75-335.000 din 
13.o36.291 din 

32.119.o47 din 
ll.225.500 din 
18.91o.oo2 din 

_i59±625i§4;0_din_ 

2. PO OBČINAH: 

- Črnomelj 
- Dravograd 
- Grosuplje 
- Kočevje 
- Lenart 
- Lendava 
- Ljutomer 
- Mozirje 
- Šentjur pri Celju 
- Šmarje pri Jelšah 
- Tolmin 
- več občin (razisko- 

valni projekt) 

Skupaj po občinah 

7.500. 
3.326. 

16.000. 
5.000. 

37.788. 
12.494. 
12.385. 

635. 
7.114. 

31.703. 
5-255. 

000 din 
773 din 
000 din 
000 din 
832 din 
o47 din 
000 din 
224 din 
849 din 
llo din 
000 din 

11-423-000 din 

15o.625.84o din 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

1. 
1. Doseženi rezultati v razvoju manj razvitih območij so bili 

tudi v letu 1986 in prvih mesecih leta 1987 v veliki meri 
posledica prizadevanj delovnih ljudi in občanov na teh 
območjih. Pomembno vlogo pa so imeli tudi pospeševalni 
ukrepi v okviru širše družbene skupnosti. V zoženih material- 
nih možnostih so se usmeritve in naloge družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje pospeševa- 
nja skladnejšega regionalnega razvoja le deloma uresniče- 
vale, kar velja tudi za nekatera druga razvojna področja. 
Ugodni so bili rezultati na področju zaposlovanja, saj je bila 
rast v manj razvitih občinah več kot še enkrat višja kot v 
republiškem povprečju. V veliki meri gre za širjenje manj 
zahtevne delovno intenzivne proizvodnje, manj pa za kvalita- 
tivno zahtevnejše programe. V obstoječi gospodarski struk- 
turi manj razvitih območij še vedno prevladuje dohodkovno 
manj učinkovita proizvodnja, kar med drugim reproducira 
tudi nizko izobrazbeno strukturo zaposlenih. Zaradi velikega 
deleža kmetijstva v strukturi gospodarstva na manj razvitih 
območjih se v gospodarskem razvoju teh območij v še večji 
meri odražajo razvojni problemi, ki so sicer, značilni za to 
dejavnost. Rast dohodka organizacij združenega dela je bila v 
manj razvitih občinah skoraj na ravni SR Slovenije, medtem 
ko se je akumulacija povečevala bistveno počasneje. Manjša 
je bila tudi rast izvoza. Izgube pa so bile približno na ravni 
predhodnega leta. 

2. Dodatne olajšave za investitorje, ki vlagajo v gospodar- 
ske naložbe na manj razvitih območjih, uveljavljene za tekoče 
srednjeročno obdobje, so že v letu 1986 spodbudile dinamiko 
naložb na manj razvitih območjih v primerjavi s predhodnimi 
leti. Povečal se je delež kreditov Ljubljanske banke, dodatne 
spodbude pa so vplivale tudi na večji delež lastnih sredstev 
investitorjev in sovlagateljev iz manj razvitih in drugih obmo- 
čij. Investicije se vežejo predvsem na modernizacijo in širitev 
obstoječih obratov, manj pa je uvajanja novih proizvodenj na 
ta območja. Temeljna problema prestrukturiranja gospodar- 
stva na manj razvitih območjih sta še vedno pomanjkanje 
kvalitetnih razvojnih programov in pomanjkanje sredstev 
organiazcij združenega dela in bank za naložbe, kar otežuje 
investicijsko aktivnost na celotnem območju SR Slovenije. To 
med drugim vpliva tudi na investicijske odločitve predvsem na 
obstoječih lokacijah. 

3. Pri pripravi programov so določene težave v izobrazbeni 
strukturi na manj razvitih območjih, kar se lahko nadaljuje 
tudi v prihodnosti, saj je na teh območjih delež mladine, ki po 
končanem osnovnošolskem izobraževanju ne nadaljuje šola- 
nja, skoraj še enkrat večji kot v SR Sloveniji. Poleg tega se v 
zadnjih letih zmanjšuje tudi delež študentov iz teh območij na 
višjih in visokih šolah. 
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4. Solidarnost v družbenih dejavnostih se v osnovi uresni- 
čuje v dogovorjenem obsegu. Obseg solidarnostnih sredstev 
se je za posamezne dejavnosti realno tudi povečal v primer- 
javi s predhodnim obdobjem. To velja še posebej za zdrav- 
stvo, čeprav so problemi prav na tem področju še vedno 
občutni (velik delež kmečkih zavarovancev, dnevna migracija 
delavcev, vračanje upokojencev). Solidarnostna sredstva 
pomembno prispevajo k uresničevanju programov na 
področju družbenih dejavnosti, vendar je za nekatere dejav- 
nosti (zdravstvo) kljub temu uveljavljena na nekaterih območ- 
jih bistveno višja prispevna stopnja, kot v povprečju SR Slove- 
nije, kar bremeni že sicer skromnejši dohodek gospodarstva 
kot tudi osebne dohodke zaposlenih. V družbenih dejavnostih 
ze tečejo aktivnosti v smeri zmanjševanja razlik v prispevnih 
stopnjah med posameznimi občinami. 

5. Naloge, ki so jih s srednjeročnimi planskimi akti prevzele 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, se 
v osnovi uresničujejo na področju vodnega in stanovanjskega 
gospodarstva, močno pa zaostaja uresničevanje nalog s 
področja elektrogospodarstva, ptt zmogljivosti, deloma pa 
tudi cestnega gospodarstva. Zaostajanje uresničevanja dogo- 
vorjenih nalog na posameznih področjih gospodarske infra- 
strukture na nekaterih manj razvitih območjih še zaostruje 
pogoje za -hitrejši gospodarski razvoj. K odpravljanju posa- 
meznih infrastrukturnih problemov so prispevale tudi mladin- 
ske delovne brigade. 

1. Za nadaljnji hitrejši razvoj manj razvitih območij je treba 
ob sodelovanju gospodarskih zbornic in bank, organizacij 
združenega dela, zainteresianih za vlaganje na teh območjih, 
pospešiti pripravo programov, ki že nastajajo ter inicirati tudi 
pripravo novih programov, pri čemer je pomembna ustrezna 
obveščenost o pospeševalnih ukrepih na ravni SR Slovenije. 
Upoštevati je treba tudi območja v predhodnem obdobju, ki 
bodo imela ta status v skladu z zakonom le do konca leta 
1988. Povezovanje potrošnih središč s kmetijskimi prideloval- 
nimi območji na podlagi medsebojnih poslovnih interesov ie 
treba še okrepiti. 

Banke, ki so že odobrile ali bodo odobrile kredite za posa- 
mezne projekte, naj bi tekoče analizirale učinke posameznih 
investicij. 

2. Kvalitativna preozbrazba gospodarstva na manj razvitih 
območjih zahteva ustrezno kvalitativno izboljšanje kadrovske 
strukture. Zato naj bi organizacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti na področju zaposlovanja in 
izobraževanja, občine, medobčinske gospodarske zbornice s 
štipendijsko politiko spodbudile nadaljnje šolanje mladih po 
končani osnovni šoli na srednjem usmerjenem izobraževanju 
ter v višjem in visokem izobraževanju. 

Organizacije združenega dela na manj razvitih območjih, 
kot tudi investitorji iz drugih območij, naj stalno skrbijo za 

pravočasno usposobitev mladih in že zaposlenih z izobraže- 
vanjem ob delu in iz dela, upoštevaje svoje razvojne pro- 
grame. Skupnosti za zaposlovanje naj proučijo vzroke, zakaj 
se mladina na manj razvitih območjih v manjši meri kot na 
drugih območjih po končanem osnovnošolskem izobraževa- 
nju odloča za nadaljevanje šolanja. 

3. Samoupravne interesne skupnosti materialne proiz- 
vodnje na področju cestnega gosdpodarstva, elektrogospo- 
darstva, še zlasti pa na področju ptt prometa naj s pospeše- 
nim uresničevanjem nalog nadoknadijo zaostajanje v letu 
1986 in v prvem polletju 1987, kar je tudi v skladu z resolucijo 
o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju stanovanj- 
skega in vodnega gospodarstva naj zadržijo dosedanjo inten- 
zivno uresničevanje nalog tudi v prihodnje. 

4. Samoupravne interesne skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti naj še naprej nadaljujejo z izvajanjem dogovor- 
jene politike solidarnosti in vzajemnosti. Stalno naj spremljajo 
nastajajoče probleme in ob upoštevanju materialnih možnosti 
sistem dopolnjujejo, kar. še predvsem velja za zdravstvo. 
Zdravstvena skupnost Slovenije naj prouči učinke veljavnega 
solidarnostnega sistema za izvajanje zdravstvenega varstva 
na manj razvitih območjih in po potrebi dopolni metodologijo 
za določanje obsega solidarnostnih sredstev ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih območij, ki izhajajo med drugim 
tudi iz različne stopnje gospodarske razvitosti in iz različne 
starostne in socialne strukture prebivalstva. 

5. Občine naj samostojno in v okviru medobčinskega sode- 
lovanja v večji meri kot do sedaj spodbujajo aktivnosti za 
skladnejši razvoj manj razvitih geografskih in obmejnih 
območij, vključno hribovitih območij. V skladu z družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z občinami in samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi oblikoval sistem ukrepov za 
hitrejši razvoj hribovitih območij, občine pa sklenile dogovor 
o usklajevanju aktivnosti za pospeševanje hribovitih območij. 

Občine na manj razvitih območjih naj nadaljujejo z uskladi- 
tvijo dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov ter pripravo 
izvedbenih prostorskih aktov, da bi na ta način pospešeno 
reševali lokacije za nove gospodarske in druge objekte. Pri 
tem bodo v okviru svojih pristojnosti pomagali tudi republiški 
upravni organi. 

6. Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bo ob 
pomoči republiških resornih organov nadaljevala s tekočim 
analiziranjem in spremljanjem uresničevanja politike pospe- 
ševanja skladnejšega regionalnega razvoja in s posameznimi 
nosilci razvoja manj razvitih območjih pomagala sprotno 
reševati probleme. V okviru razpoložljivih sredstev republi- 
škega proračuna za sofinanciranje in refundiranje stroškov 
izdelave razvojnih programov in projektov bo komisija dajala 
prednost tistim programom, ki so osnova za kvalitativne pre- 
mike v razvoju manj razvitih območij. 

PRILOGA 1 

KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBČIN IN OBČIN, KI IMAJO DEL TERITORIJA V OKVIRU 
MANJ RAZVITIH GEOGRAFSKIH IN OBMEJNIH OBMOČIJ TER OBMOČIJ V PREHODNEM OBDOBJU 

indeks ravni (SRS=100) 

Delež zap, Aktivna osn. sred. Družbeni proizvod Delež pri«.sektorja Projiet v trgovini na 
v na preb.skupaj na prebivalca v druž.proizv. drobno na prebivalca 

1980 1984 "80 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 

MANJ RAZVITE OBČINE : 

LENflRT 33.5 41.4 23.5 18.8 32.8 34.7 
LENDflwt 59.1 66.4 60.0 45.9 62.5 

441,4 430.5 48.7 50.9 
63.5 228.1 160.7 47.7 49.1 

LJUT0I1ER 65,9 72J 48-7 43.0 61.2 56.9 343.5 269.2 80 3 77 2 
44'4 53.2 32.8 49.8 38.4 42.3 588.4 563.9 6 8 5 2 ENTJUR PRI CELJU ^4.6 44.3 35.7 27.5 44.4 37.5 234.9 289. 1 51. 1 46 8 

ŠMARJE PRI JELSAH $1.9 59.7 47.0 39.8 42.0 39.0 235.3 269.4 61.7 57.4 
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OECINE Z MANJ RAZVITIMI GEOGRAFSKIMI IN OBMEJNIMI OBMOČJI TER OBMOČJI V PREHODNEM OBDOBJU 
BRE2ICE 
CERKNICA 
ČRNOMELJ 
DRAVOGRAD 
G.RADGONA 
II.BISTRICA 

KOČEVJE 
KR5K0 
LA5KO 
METLIKA 
MOZIRJE 
M.SOBOTA 
NOVO MESTO 
POSTOJNA 
PTUJ 
RADLJE'OB 
SEVNICA 
SE2ANA 
SL.BISTRICA 
TOLMIN 
TREBNJE 
MB PESNICA 
MB POBRE2JE 
MB ROTOV2 
MB RUSE 

DR 

61.2 
91.3 
63.8 
82.4 
78.4 
73.7 

105.3 
87.4 
71.7 
89.8 
63.9 
64.6 

107.3 
97.7 
62.4 
69.2 
66.5 
87.5 
59.5 
75.5 
60.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

63.1 
90.4 
92.7 
90.7 
83.3 
79.5 

1-01.3 
91.3 
74.6 
92.5 
67.5 
72.7 

109.4 
98.6 
65.2 
70.5 
73.3 
90.3 
62.6 
79.2 
62.3 

0.0 

46.1 
93.1 
54.7 
95.9 
76.0 

106.7 
83.5 

111.5 
97.5 
67.1 
45.3 
40,7 
97.7 

153.4 
79.3 

140.1 
65.3 

139.2 
64.6 
91.5 
58.1 
0.0 
0.0 
0.0 

59.9 
65.5 
70.9 
77.8 
66.7 

353.0 
83.6 
50.7 
33.6 
61.5 

104.3 
239.3 
72.6 
98.7 
82.6 

132.0 
59.2 
86.5 
59.6 
33.0 
66.3 

114.1 
75,5 

62.7 
101.7 
72.4 
95.2 
67.2 

100.5 
99.7 
94.1 
71.1 
95.4 
72.3 
56.2 

108.5 
95.6 
62.9 
71.7 
59.3 
98.1 
61.9 
65.4 
66.4 

0.0 

51.9 
86.2 
80.5 
72.3 
70.6 
81.3 
91.9 

161.8 
74.1 
99.0 
69.5 
56.9 

116.0 
90.0 
59.7 
65.0 
57.9 
82.4 
56.9 
65.2 
58.1 
60.9 

106.4 
127.2 
105.9 

262.6 
154.0 
208.7 
147.9 
155.7 
146.4 
212.5 
122.4 
147.0 
150.6 
367.9 
236.4 
144.5 
224.5 
253.7 
277.3 
220. J 

94.0 
191.9 
175.9 
254.2 

256.2 
180.5 
168.4 
130.0 
274.4 
129.9 
240.2 

57.5 
129.0 

76.8 
380.7 
323.3 
141.1 
243.8 
329.7 
294.9 
223.9 
133.6 
221.6 
155.1 
244.2 
194.9 
20.0 
85.3 

147.5 

101.1 
70.6 
65.6 
82.5 
72.9 
78.7 
84.3 
93.8 
59.9 
94.5 
80.7 
72.7 

104.0 
106.3 
84.5 
61.6 
62.3 

152.4 
64.1 
77.0 
83.3 

112.3 
69.6 
64.0 
84.6 
70.8 
74.8 
73.8 
76.9 
55.4 

113.1 
74.8 
87.0 

103.1 
94.7 
82.3 
61.1 
68.2 

145.9 
66.4 
68.4 
75.8 
55.7 
52.5 

275.4 
44.6 

MANJ RAZVITA 6E06RAFSKA IN OBMEJNA OBMOČJA TER OBMOČJA V PREHODNEM OBDOBJU ») 
SL.GORICE 59.6 48.3 62.3 57.4 56.7 64.2 291.2 244.7 75.1 68.3 
HALOZE 61.5 64.4 74.6 68.3 62.6 58.8 234.2 296.4 78.0 77.2 
KOZJANSKO 64.4 68.5 73.3 135.3 63.2 80.5 167.2 124.8 68.6 60.5 
POKOLPJE 93.8 96.2 69.0 81.2 88.0 88.6 198,6 180.6 78.8 77.1 
SUHA KRAJINA 91.5 92.0 75.4 84.3 94.0 92.3 164.3" 175.2 89.6 85.3 
MOZIRJE 63.9 67.5 45.3 33.6 72.3 69.5 367.9 380.7 80.7 74.8 
KOBANSKO 73.5 26.5 126.0 96.6 79.2 102.2 227.5 133.1 68.3 157.3 
BRKINI 67.3 90.4 135.5 160.4 97.9 84.7 151.3 172.4 117.4 110.3 
BLOKE 91.3 90.4 93.1 65.5 101.7 86.2 154.0 180.5 70.6 69.6 
TOLMIN 75.5 79.2 91.5 86.5 65.4 65.2 175.9 155.1 77.0 66.4 

*) Za manj razvita geografska in obmejna območja ter območja v prehodne* obdobju ne razpolagamo z ustreznimi statističnimi podatki, 
zato so v tem pregledu za posamezno območje uporabljeni podatki za občine in sicer : Slovenske Gorice ( Lenart,Gornja Radgona, 
Ljutomer,Ormož,F'tuj,Mari bor-Pobrei je,Mar i boi—Pesni ca), Haloze (Ptuj, Slovenska Bistrica), Kozjansko ( Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri JeUah, Laško, Krško), Pokolpje ( Kočevje, Črnomelj, Metlika), Suha Krajina ( Grosuplje, Trebnje, Novo mesto, Kočevje), 
obmejno območje v občini Mozirje (Mozirje), Kobansko ( Maribor-Ruže, Maribor-Rotovž, Radlje ob Dravi, Dravograd), Brkini 

1 Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna), Bloke (Cerknica), obmejno območje v občini Tolmin (Tolmin). 

KAZALCI RAZVITOSTI OBČIN SRS , KI IHAJO DEL TERITORIJA V OKVIRU MANJ RAZVITIH 

GEOGRAFSKIH IN OBMEJNIH OBMOČIJ TER OBMOČIJ V PREHODNEM OBDOBJU - nadaljevanje 

Delež predšolskih Delež študentov sk. Zdravniki v osn.zdr. 

otrok v VVZ v prebivalstvu na 10000 preb. 

1960 1986 1980 1985 1980 1985 

MANJ RAZVITE OBČINE : 

LENART 66.1 65.1 45.7 49,2 57.5 58.6 

LENDAVA 86.0 100.2 , 52.2 46.2 60.3 70.0 

LJUTOMER 93.9 89.5 61.2 69.9 57.9 72.3 

0RM02 100.5 84.0 63.4 57.7 45.2 62.2 

ŠENTJUR PRI CELJU 76.0 51.7 56.0 64.7 51. 56.8 

5MARJE PRI JELŠAH 60.9 49.2 64.5 49.5 57. f 66.2 
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OBČINE 2 NANJ RAZVITIMI GEOGRAFSKIMI IN OBMEJNIMI OBMOČJI TER OBMOČJI V 

PREHODNEM OBDOBJU : 

BRE2ICE 

CERKNICA 

ČRNOMELJ 

DRAVOGRAD 

G.RADGONA 

IL.BISTRICA 

KOČEVJE 

KRŠKO 

LAŠKO 

METLIKA 

MOZIRJE 

M.SOBOTA 

NOVO MESTO 

POSTOJNA 

PTUJ 

RADLJE OB DRAVI 

SEVNICA 

SE2ANA 

SL.BISTRICA 

TOLMIN 

TREBNJE 

MB PESNICA 

MB POBRE2JE 

MB ROTOV2 

MB RUSE 

67.4 

88.9 

69.1 

109.4 

86.6 

71.9 

75.8 

79.6 

53.9 

60.4 

51.6 

71.4 

87.5 

113.0 

44.9 

79.8 

74.4 

78.7 

73.1 

108.2 

47.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

87.1 

78.1 

61.4 

87.5 

92.6 

67.5 

92.5 

95.5 

72.3 

63.5 

59.8 

74.5 

88.8 

98.7 

53.4 

75.5 

65.1 

102.6 

82.6 

94.8 

52.7 

55.4 

114.1 

154.6 

70.7 

69.3 

88.7 

79.8 

89.9 

60.2 

70.8 

91.0 

68.2 

72.3 

56.2 

69.6 

64.6 

91.5 

102.0 

70.0 

82.1 

66.6 

88.3 

67.7 

105.4 

73.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

75.1 

100.2 

69.0 

102.3 

65.6 

73.4 

79.7 

76.9 

66.2 

55.1 

70.0 

64.6 

92.2 

102.1 

74.8 

78.2 

82.9 

78.0 

69.3 

63.8 

86.9 

56.6 

96.0 

177.8 

89.3 

75.8 

74.8 

78.4 

85.7 

72.3 

79.8 

90.6 

93.0 

58.7 

100.0 

70.2 

82.0 

96.4 

89.4 

58.5 

48.4 

57.5 

87.7 

38.7 

97.1 

71.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

80.0 

83.6 

69.2 

74.9 

69.6 

74.2 

99.8 

83.6 

58.8 

60.6 

61.7 

78.0 

97.4 

105.8 

60.9 

71.6 

58.9 

78.3 

65.2 

101.5 

64.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MANJ RAZVITA GEOGRAFSKA IN OBMEJNA OBMOČJA TER OBMOČJA V PREHODNEM OBDOBJU *) 

SL.GORICE 66.9 73.9 63.7 

HALOZE 53.8 62.7 69.3 

KOZJANSKO 67.7 67.3 65.4 

POKOLPJE 70.3 74.8 80.0 

SUHA KRAJINA 71.7 78.8 86.3 

MOZIRJE 51.6 59.8 69.6 

BRKINI 88.8 92.5 88.3 

KOBANSKO 89.1 106.8 84.6 

71.0 

73.0 

63.6 

70.9 

86.7 

70.0 

85.0 

128.1 

58.6 

52.2 

66.8 

87.5 

90.1 

70.2 

86.2 

60.3 

47.5 

62.3 

67.9 

80.4 

91.3 

61.7 

86.6 

25.1 
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NEKATERI KAZALCI RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
PRILOGA 2 

Nominalne stopnje rasti (v KI 

družbeni proizvod družb.proizvod 
celotnega gospod. zor.dela 

Stopnje rasti zaposlenih 
v združenem delu (v "1 

1981-65 
(povp. 1985 
letno) 

1981-85 
povp. 

letno) 
1985 

1981-85 
(povp. 
letno 

1985 1986 I-III/87 

MANJ RAZVITE OBČINE : 

LENART 51.,,1 
LENDAVA 48,9 
LJUTOMER 46,7 
ORMOŽ 51,4 
ŠENTJUR PRI CELJU 45,7 
ŠMARJE PRI JELŠAH 47,4 

94.5 
86.6 

76,2 
74,9 

53,4 
51,2 
47,7 
54,1 
45,7 
48,0 

97.5 
90,7 
Qt n ° -J L 

78,3 
76.6 
79.1 

1,9 
2,4 
2,6 
0,4 

7,8 
3,1 
g,6 
? 9 ~ ) ' 
2,0 
4,7 

4,2 
-2,0 

7,2 
h '■ ,4 

5,1 

0,4 
4.6 
1,8 
7 c 

OBČINE Z MANJ RAZVITIMI GEOGRAFSKIMI IN OBMEJNIMI OBMOČJI TER OBMOČJI V PREHODNEM OBDOBJU 

BRE2ICE 
CERKNICA 

ČRNOMELJ 
DRAVOGRAD 
G.RADGONA 
IL.BISTRICA 

KOČEVJE 
KRŠKO 
LAŠKO 
METLIKA 
MOZIRJE 
M.SOBOTA 
NOVO MES'0 
POSTOJNA ■ 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 
SEVNICA 
SE2ANA 
SL.BISTRICA 
TOLMIN 
TREBNJE 
MB PESNICA 

MB P0ERE2JE 
MB R0T0V2 
MB RUSE 

42.8 
44.4 
52.9 
42.0 
51.1 
42.0 
47.3 
66.2 
50.7 
49.9 
48.6 
49.3 
52.0 
47.2 
47.9 
46.6 
48.0 
44.3 
46.8 
50.0 
45.2 

f 8.6 
79.1 

103.0 
70.9 

112.3 
77.3 
6S.0 
71.0 
88.9' 

101.0 
78.4 
83.7 

123.3 
89.7 
86.3 
88.9 
94.1 

96.6 
76.9 

116.7 
106.1 
102.4 
91.4 

44.3 
44.6 

4 '34.3 
42.0 
50.9 
44.0 
47.5 
68.7 
51.4 
54.8 
49.7 
49.3 
52 4 

• 47.5 
47.7 
46.2 
48.6 
44.7 
47.0 
50.7 
46.3 

85.3 
82.5 

112.5 
71.8 

115.0 
78.5 
68.9 
70.9 
93.7 

109.6 
82.9 
85.0 

129.1 
92.4 
86.0 
90.2 
95.0 
53.5 
54.7 
98.9 
90.1 

138.6 
107.4 
103.3 
92.4 

0.3 
0.6 
2.9 
2.9 
2.4 
1.3 
0.3 
1.7 
1.4 
0.5 

1.5 
1.2 
2.1 
1.2 
1.8 
1.3 
0.7 

0.3 
3.4 
5.4 
1,4 
1.1 
0,1 
2.6 
2.1 

-1.4 
1.2 
1.9 
0.9 
1.7 
0,5 
0.5 
1.8 

0.3 
-2.1 

'7 ? 
-0,3 
-1.3 
0.8 

0.6 
0.2 
2.3 
0.5 
o 7 
3.3 
1.9 

n 

1.9 

i 

i. j 
1.7 
"5 1 

-0.5 
1.9 
1.5 

0.7 
0.9 
2.9 
ci g 

4,4 

3,0 
n o 

3,0 
0.9 

0.3 

3,9 

o,& 
-0,2 

MANJ RAZVITA GEOGRAFSKA IN OBMEJNA OBMOČJA TER OBMOČJA V PREHODNEM OBDOBJU : ♦) 

SL,GOR 1CE 
HALOZE 
KOZJANSKO 
POKOLPJE 
SUHA KRAJINA 
MOZIRJE 
BRKINI 
KOEANSKO 

48.9 
47.6 
57.0 
49.8 
49.4 
48.6 
44.7 
44.9- 

95.2 
76.3 
75.0 
85.9 

104.2 
78.) 
71.4 
95.1 

49.1 
47.4 
59.0 
51.1 
49.9 
49.7 
45.5 
44.6 

98.9 
75.1 ■ 
76.2 
90.0 

110.4 
82.9 
72.1 
96.3 

1.6 
1.8 
1.3 
< "3 

2.1 
1.1 
1.8 

1.0 
1.1: 
3.0 
1.1 
0.4 
1.2 
1.7 

-a. 3 

1.6 
0.9 

■T I č. L 
1.3 
0.8 

3.6 
1.4 
2 9 
4.4 
1.9 

L i L 

SR SLOVENIJA 49.8 94.6 50. 96.6 1.0 1.4 1.6 1. 
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KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBČIN IN OBČIN, KI IMAJO DEL TERITORIJA V OKVIRU 
MANJ RAZVITIH GEOGRAFSKIH IN OBMEJNIH OBMOČIJ TER OBMOČIJ V PREHODNEM OBDOBJU 

Delež zap, 
v pr-eb. 

1980 1986 

MANJ RAZVITE OBČINE : 

Aktivna osn, sred. 
na pred.skupaj 

1980 19B5 

Indeks rasti preb. 
popis 30.6. 
1971-8! 1981-86 

PRILOGA 3 

- indeks ravni (SRS=100) 

Družbeni proizvod 
na prebivalca 
1980 1985 

Delež pri«.sektorja 
v druž.proizv. 
1980 1985 

LENART 
LENDAVA 
LJUTOMER 
0RM02 
ŠENTJUR PRI CELJU 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

33.5 
59.1 
65.9 
44.6 
44.6 
51.9 

41,4 
66.4 
72.0 
53.2 
44.3 
59.7 

23.5 
60.0 
48.7 
32.8 
35.7 
47.0 

18.8 
45.9 
43.0 
49.8 
27.5 
39.8 

99.3 
99.3 

103.4 
97.0 

108.9 
102.4 

101.7 
98.6 

106.3 
99.6 

106.4 
102.7 

32.8 
62.5 
61.2 
38.4 
44,4 
42.0 

OBČINE Z MANJ RAZVITIMI GEOGRAFSKIMI IN OBMEJNIMI OBMOČJI TER OBMOČJI V PREHODNEM OBDOBJU : 

BRE2ICE 
CERKNICA 
ČRNOMELJ 
DRAVOGRAD 
G.RADGONA 
IL.BISTRICA 

KOČEVJE 
KRŠKO 
LAŠKO 
METLIKA 
MOZIRJE 
M.SOBOTA 
NOVO MESTO 
POSTOJNA 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 

SEVNICA 
SE2ANA 
SL.BISTRICA 
TOLMIN 
TREBNJE 
MB PESNICA 

MB P0BRE2JE 
ME ROTOV2 

MB RUSE 

61.2 
91.3 
83, B 
82.4 
78.4 
73.7 

105.3 
87.4 
70.7 
89.8 
63.9 
64.6 

107.3 
97.7 
62.4 
69.2 
66.5 
37 „5 
59.5 
75.5 
60.9 

63.1 
90.4 
92.7 
90.7 
83.3 
79.5 

101.3 
91.3 
74.6 
92.5 
67.5 
72.7 

109.4 
98.6 
65.2 
70.5 
73.3 
90.3 
62.6 
79.2 
62.3 

46.1 
93.1 
54,7 
95.9 
76.0 

106.7 
83.5 

111.5 
97.5 
67.1 
45.3 
40.7 
97.7 

153,4 
79.3 

140.1 
65.3 

139.2 
64.6 
91.5 
58.1 

59,9 
65.5 
70.9 
77.8 
66.7 

100.8 
104.5 
353.0 
83.8 
50.7 
33.6 
61.5 

104.3 
239.3 
72.6 
98.7 
82.6 

132.0 
59.2 
86.5 
59.6 
33.0 
66.3 

114.1 
75.5 

101.5 
103.2 
102.4 
105.7 
100.8 
99.4 

106.3 
105.8 
101.5 
110.1 
102.5 
100.7 
111.0 
104.4 
103.0 

99.2 
103.4 
102.5 
104.3 

97.7 
101.1 

99.2 
102.3 
104.1 
102.5 
103.6 
97.7 

103.4 
102.1 
102.6 
100.2 
104.4 
99.3 

104.0 
101.2 
103.0 
103.3 
99,0 

101.9 
102.8 

99,6 
101.6 

MANJ RAZVITA GEOGRAFSKA IN OBMEJNA OBMOČJA TER OBMOČJA V PREHODNEM OBDOBJU t) 

SL.GORICE 
HALOZE 
KOZJANSKO 
POKOLPJE 
SUHA KRAJINA 
MOZIRJE 
BRKINI 

KOBANSKO 

59.6 
61,5 
64.4 
93.8 
91.5 
63.9 
87.3 
73.5 

48.3 
64.4 
68.5' 
96.2 
92.0 
67.5 
90.4 
26.5 

62.3 
74.6 
73.3 
69.0 
75.4 
45.3 

135.5 
126.0 

57.4 
68.3 

135.3 
81.2 
84.3 
33.6 

160.4 
98.6 

101.5 
103.4 

73.8 
105.3 
108.4 
102.5 
102.3 
101.2 

102.2 
102.9 
103.5 
103.1 
104.3 
104.4 
100.6 
103.0 

62.7 
101.7 
72.4 
95.2 
67.2 

100.5 
99.7 
94.1 
71.1 
95.4 
72.3 
56.2 

108.5 
95.6 
62.9 
71.7 
59.3 
98.1 
61.9 
65.4 
66.4 

56.7 
62.6 
63.2 
88.0 
94.0 
72.3 
97.9 
79.2 

34.7 
63.5 
56.9 
42.3 
37.5 
39.0 

51.9 
86.2 
80.5 
72.3 
70.6 
81.3 
91.9 

161.8 
74.1 
99.0 
69.5 
56.9 

116.0 
90.0 
59.7 
65.0 
57.9 
82.4 
56.9 
65.2 
58.1 
60.9 

106.4 
127.2 
105.9 

64.2 
58.8 
80.5 
88.6 
92.3 
69.5 
84.7 

102.2 

441.4 
228.1 
343.5 
588.4 
234.9 
235.3 

262.6 
154.0 
206.7 
147.9 
155.7 
146.4 
212.5 
122.4 
147.0 
150.6 

367.9 
236.4 
144.5 
224.5 
253.7 
277.3 
220.1 

94.0 
191.9 
175.9 
254.2 

291.2 
234.2 
167.2 
198.6 
164.3 
367.9 
151.3 
227.5 

430.5 
160.7 
269.2 
563.9 
289.1 
269.4 

256.2 
180.5 
168.4 
130.0 
274.4 
129.9 
240.2 

57.5 
129.0 

76.8 
380.7 
323.3 
141.1 
243.8 
329.7 
294.9 
223.9 
133.6 
221.6 
155.1 
244.2 
194.9 
20.0 
85.3 

147.5 

244.7 
296.4 
124.8 
180.6 
175.2 
380.7 
172.4 
133.1 

a nanj razvita geografska in obmejna območja ter območja v prehodnem obdobju ne razpolagamo z ustreznim statističnim podatki 
za,o so v tem pregledu za posamezno območje uporabljeni podatki za občine in sicer : Slovenske Gorice ( Lenart,Gornja Radgona, ' 
Lju,o®er,Orno, Ptuj,Maribor-Pobrežje.Maribor-Pesnica), Haloze (Ptuj, Slovenska Bistrica), Kozjansko ( Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah, Laško, Krško), Pokolpje ( Kočevje, Črnomelj, Metlika), Suha Krajina ( Grosuplje, Trebnje, Novo mesto, Kočevje), 
oomejno območje v občini Mozirje (Mozirje), Kobansko ( Haripor-Ruše, Maribor-Rotovž, Radlje ob Dravi, Dravograd), Brkini 
' "irs'- Bistrica, Sežana, Postojna), Bloke (Cerknica), obmejno območje v občini Tolmin (Tolmin). 
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KAZALCI RAZVITOSTI NANJ RAZVITIH OBČIN IN OBČIN, KI IMAJO DEL TERITORIJA V OKVIRU PRILOGA 4 
NANJ RAZVITIH GEOGRAFSKIH IN OBNEJNIH OBNOCIJ TER OBNOCIJ V PREHODNEN OBDOBJU - nadaljevanje 

Prouet v trg.na 
drobno na preb. 
1980 1985 

Delež predšolskih 
otrok v VVZ 

1986 

Delež študentov 
v prebivalstvu 

1980 1985 

Zdravniki v osn.zdr. 
na 10000 preb. 
1980 1985 

NANJ RAZVITE OBČINE : 

LENART 48.7 50.9 66.1 65.1 45.7 .49.2 57.5 58.6 
LENDAVA 47.7 49.1 86.0 100.2 52.2 46.2 60.3 70.0 
LJUTONER 80.3 77.2 93.9 89.5 61.2 69.9 57.9 72.3 
ORNOJ 61.8 58.2 100.5 84.0 63.4 57.7 45.2 62.2 
5ENTJUR PRI CELJU 51.1 46.8 76.0 51.7 56.0 64.7 51.9 56.8 
5NARJE PRI JEL5AH 61.7 57.4 60.9 49.2 64.5 49.5 57.1 66.2 

OBČINE Z NANJ RAZVITINI 
PREHODNEN OBDOBJU : 

BRE2ICE 
CERKNICA 
CRNONELJ 
DRAVOGRAD 
G.RADGONA 
IL.BISTRICA 

KOČEVJE 
KRŠKO 
LAŠKO 
NETLIKA 
MOZIRJE 
M.SOBOTA 
NOVO MESTO 
POSTOJNA 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 
SEVNICA 
SESANA 
SL.BISTRICA 
TOLMIN 
TREBNJE 
MB PESNICA 

MB POBRE2JE 
MB ROTOV2 
MB RUSE 

GEOGRAFSKIMI IN OBMEJNIMI OBMOČJI TER OBMOČJI V 

101.1 
70.6 
65.6 
82.5 
72.9 
78.7 
84.3 
93.8 
59.9 
94.5 

104.0 
106.3 
84.5 
61.6 
62.3 

152.4 
64.1 
77.0 
83.3 

112.3 
69.6 
64.0 
84.6 
70.8 
74.8 
73.8 
76.9 
55.4 
113.1' 
74.8 
87.0 

103.1 
94.7 
82.3 
61.1 
68.2 

145.9 
66.4 
68.4 
75.8 
55.7 
52.5 

275.4 
44.8 

67.4 
88,9 
69.1 

109,4 
86.6 
71.9 
75.8 
79.6 
53.9 
60.4 
51.6 
71.4 
87.5 

113.0 
44.9 
79.8 
74.4 
78.7 
73.1 
108.2 
47.4 

87.1 
78.1 
61.4 
87.5 
92.6 
67.5 
92.5 
95.5 
72.3 
63.5 
59.8 
74.5 
88. e 
98.7 
53.4 
75.5 
65.1 

102.6 
82.6 
94.8 
cn J i.. ( 
55.4 

114.1 
154.6 
70.7 

69.3 
88.7 
79.8 
89.9 
60.2 
70.8 
91.0 
68.2 
72.3 
56.2 
69.6 
64.6 
91.5 

102.0 
70.0 
82.1 
66.6 
88.3 
67.7 
105.4 
73.9 

75.1 
100.2 
69.0 

102.3 
65.6 
73.4 
79.7 
76.9 
66.2 
55.1 
70.0 
64.6 
9? ? 

102.1 
74.8 
78.2 
82.9 
78.0 
69.3 
63.8 
86.9 
56.6 
96.0 

177,8 
89.3 

78.4 
85.7 
72.3 
79.8 
90.6 
93.0 
58.7 

100.0 
70.2 
82.0 
96.4 
89.4 
58.5 
48.4 
57.5 
87.7 
38.7 
97.1 
71.8 

83.6 
69.2 
74.9 
69.6 
74.2 
99.8 
83.6 
58.8 
60.6 
61.7 
78.0 
97.4 

105.8 
60.9 
71.6 
58.9 
78.3 
65.2 
101.5 
64.6 

NANJ RAZVITA GEOGRAFSKA IN OBMEJNA OBNOCJA TER OBMOČJA V PREHODNEN OBDOBJU »I 
SL.GORICE 
HALOZE 
KOZJANSKO 
POKOLPJE 
SUHA KRAJINA 
NOZIRJE 
BRKINI 
KOBANSKO 

75.1 
78.0 
68.6 
78.8 
89.6 
80.7 

117.4 
68.3 

68.3 
77.2 
60.5 
77.1 
85.3 
74.8 

110.3 
157.3 

66.9 
53.8 
67.7 
70.3 
71.7 
51.6 
88.8 
89.1 

73.9 
62.7 
67.3 
74.8 
78.8 
59.8 
92.5 

106.8 

63.7 
69.3 
65.4 
80.0 
86.3 
69.6 
88.3 
84.6 

71.0 
73.0 
63.6 
70.9 
86.7 
70.0 
85.0 

128.1 

58.6 
cn n L 
66.8 
87.5 
90.1 
70.2 
n / n 00. L 
60.3 

47.5 
62.3 
67.9 
80.4 
91.3 
61.7 
86.6 
25.1 
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