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14. aprila 1989 

Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, ki so sklicane za petek, 14. 
aprila 1989, je razširjen z: 

- določitvijo osnutka amandmajev k ustavi SR Slove- 
nije. Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje 
Zbora občin pa je razširjen še z obravnavo: 

- usklajene bilance nalog in sredstev družbenih dejav- 
nosti ; 

- predloga za izdajo zakona o določitvi akontacij za 
prispevke iz dohodka v obdobju april-julij 1989 s predlo- 
gom zakona; 

- preloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa 
naftnih derivatov s predlogom zakona; 

- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo s predlogom 
zakona; 

^ osnutka odloka o obveznostih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1989, določenih v zakonu o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore v letu 1979; 

- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru 
tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama 
»C« in »D«. 

- osnutka zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o Muzeju revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije bosta na podlagi sprejetih sklepov na sejah 29. in 
30. 3. 1989 v zvezi z obravnavo aktualnih problemov druž- 
benih dejavnosti na sejah 14. 4. 1989 obravnavala uskla- 
jeno bilanco nalog in sredstev družbenih dejavnosti. 
V zvezi s tem objavljamo za obravnavo na sejah 14. 4. 1989 
bilanco nalog in sredstev samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti v letu 1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavani 
informaciji o aktualni problematiki družbenih dejavnosti 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 29. 3. 1989 pred- 
ložil v vednost tudi dokumentacijski gradivi, ki jih objav- 
ljamo in sicer: 

- predstavitev stanja na področju samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje in 

- program ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in tekoče ekonomske politike v letu 
1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je temeljito proučil 
vse programe družbenih dejavnosti in razloge za njihovo 
povečanje. Preučil je tudi stanje na področju dela gospo- 
darske infrastrukture in predložil ustrezno poročilo 
z bilancami. Bilančno gradivo v zvezi s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi materialne proizvodnje je Izvršni 
svet uporabil pri pripravi programa ključnih aktivnosti 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje 
razvojne in tekoče ekonomske politike v letu 1989. Doku- 
mentacijski gradivi sta tudi podlaga za obravnavo bilanč- 
nih nalog in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti na sejah zborov Skupščine SR Slo- 
venije 14. 4. 1989. 

BILANCA 
nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti v letu 1989 si 

PREDSTAVITEV STANJA 
na področju SIS materialne proizvodnje stl 

PROGRAM KLJUČNIH AKTIVNOSTI 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje razvojne in tekoče 
ekonomske politike v letu 1989 stl 

PRILOGA: 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 1989 



Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu 

med SFR Jugoslavijo in državami - članicami Evropske 
skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za 
premog in jeklo po prestopu Kraljevine Španije in Repu- 
blike Portugalske s prilogo. Družbenopolitični zbor pa bo 
obravnaval: 

- predlog ugotovitev, stališč in sklepov k informaciji 
o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov za 
proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani — predlog Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Z dnevnega reda sej vseh treh zborov Skupščine SR 
Slovenije, sklicanih za 14. april 1989, pa je preložena 
obravnava: 

- informacije o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 
ter vključevanje in priprave Slovenije za nove zahteve 
Evropskega trga. 

Zbor združenega dela in Zbor občin pa prelagata 
z dnevnega reda sej zborov obravnavo: 

- informacije o vključevanju SR Slovenije v obstoječe 
oblike regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru; 
- poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR 

Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa ukre- 
pov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja. 

Zbor združenega dela pa prelaga obravnavo: 
- osnutka zakona o upravljanju gospodarskih dejavno- 

sti v tujini; 
- osnutka zakona o zunanjetrgovinskem prometu. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
29. in 30. marca 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine so na skupnem zasedanju 
29. marca 1989 najprej poslušali: 

- uvodno besedo k delovnemu osnutku amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, ki jo je podal Miran Potrč, predsednik 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja; 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o aktualnih problemih družbenih dejavnosti, ki jo je podal 
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Boris 
Frlec. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so nato na ločenih sejah ob obravnavi delovnega 
osnutka k ustavi SR Slovenije sprejeli sklep, ob obravnavi 
aktualnih problemov družbenih dejavnosti pa sklep, Zbor 
združenega dela dodatni sklep, Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel predloge in stališča. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov iz pristojnosti tega zbora; 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995; 
- družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 

zakona o organu samoupravne delavske kontrole, s predlo- 
gom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o objavlja- 
nju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organi- 
zaciji »Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije«, s predlo- 
gom zakona; 

- predlog zakona o nadomestilu za del cene določenih živil 
v letu 1989; 

- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1988; 
- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo 

posledic elementarnih nesreč (toče in nevihte) v SAP Vojvo- 
dini, ki so bile 25. julija 1987; 

- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 
graditve skupne jugoslovansko-madžarske železniške postaje 
pri Subotici; 
- osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financira- 

nje programa modernizacije sistema varnosti zračne plovbe 
v obdobju 1989-1993; 

- osnutek zakona o pogojih in načinu za zagotovitev dela 
sredstev za opravljanje železniškega tovornega prometa med 
SFRJ in LSR Albanijo; 
- osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti 

Ljubljanske banke-Združene banke, Ljubljana, kot garanta za 
V. posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje 
graditve posameznih odsekov transjugoslovanske ceste 
»Bratstvo in enotnost«; 

- osnutek zakona o super garanciji federacije za obvezno- 
sti Vojvodinske banke-Združene banke, Novi Sad, kot garanta 
za V. posojilo Evropske investicijske banke za delno financira- 
nje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avto- 
mobilske ceste »Bratstvo in enotnost«; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Jugoslavijo in Kraljevino Dansko o medsebojni 
izročitvi obsojencev zaradi prestajanja kazni zapora; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
protokola o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije za 
telekomunikacije prek satelita »EUTELSTAR« - s pridržki 
SFRJ; 

- periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora 
občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
za II. trimesečje. Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komiteja 

za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR 
Slovenije; dolžnosti člana komiteja je bil razrešen Svetozar 
Višnjič, za člana komiteja pa je bil imenovan Martin Špegl; 

- predlog odloka o imenovanju namestnika Republiškega 
komiteja za delo; za namestnika je bil imenovan Miran Kalčič; 

- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana skupine 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito; dolžnosti člana te 
skupine je bil razrešen Zoran Klemenčič, za člana pa je bil 
imenovan Janez Sodržnik. 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
30. marca 1989 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je bila 
na sporedu ena sama točka dnevnega reda! 

- aktualne družbenopolitične razmere v Sloveniji in Jugo- 
slaviji in uresničevanje programa za Kosovo. Uvodne razprave 
so imeli: Stane Dolanc, podpredsednik predsedstva SFRJ je 
predstavil splošno oceno razmer v državi in pojasnil ukrepa- 
nje predsedstva SFRJ na Kosovu, Janez Stanovnik, predsed- 
nik predsedstva SR Slovenije je posredoval ekspoze predsed- 
stva republike ter njegove poglede in oceno razmer, Jože 
Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije pa je predstavil 
dosedanje uresničevanje jugoslovanskega programa za Ko- 
sovo. 

Po razpravi so delegati vseh treh zborov sprejeli stališča. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovnega osnutka amandmajev k ustavi SR 
Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi delovnega osnutka amandmajev 
k ustavi SR Slovenije na sejah Zbora 
združenega dela, Zbore občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 29. 3. 1989 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije nalaga Ko- 
misiji za ustavna vprašanja, da na podla- 

gi pripomb, predlogov in mnenj na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije, skupin 
delegatov, skupščin občin in skupščin 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij pripra- 
vi prečiščeno besedilo novega delovnega 
osnutka amandmajev k ustavi SR Slove- 
nije. 

2. Prečiščeno besedilo delovnega os- 
nutka amandmajev k ustavi SR Slovenije 
bo Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja predložila zborom 

Skupščine SR Slovenije za sejo 14. aprila 
1989, da bi na tej podlagi sprejeli in pred- 
ložili v javno razpravo osnutek amand- 
majev k ustavi SR Slovenije. 

3. Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja bo na podlagi razprav 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, 
pripomb, predlogov in mnenj skupščin 
občin in skupin delegatov dopolnila po- 
sebno poročilo o odprtih vprašanjih 
v zvezi s spremembami ustave SR Slove- 
nije in ga predložila zborom skupaj z no- 
vim besedilom delovnega osnutka 
amandmajev k ustavi SR Slovenije. 

PREDLOGI IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
o razmerah na področju zdravstvenega varstva 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 29. 3. 1989 in 30. 3. 
1989 ob obravnavi informacije o razme- 
rah na področju zdravstvenega varstva 
na podlagi 86. člena poslovnika skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 

1. Družbenopolitični zbor od obravnavi 
akutnih razmer v družbenih dejavnosti 
ugotavlja, da so zašle te dejavnosti v ma- 
terialni položaj, ki že ogroža uresničeva- 
nje programov, pomembnih tako z vidika 
kakovosti življenja ljudi kot tudi z vidika 
potreb razvojne preobrazbe družbe. Tak- 
šen polpžaj zahteva izjemne ukrepe za 
reševanje, zato Družbenopolitični zbor 
podpira predloge ukrepov, ki jih morajo 
sprejeti pristojni organi za razreševanje 
nastalega položaja. Ob nastalih razme- 
rah je nujno proučiti možnosti, da se 
s prerazporeditvijo sredstev med splošno 
in skupno porabo, sredstvi samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne pro- 
izvodnje ter tudi iz drugih virov - v korist 
skupne porabe - zagotovijo najnujnejša 
sredstva za normalno delo na področju 
družbenih dejavnosti posebej v zdravstvu 
in vzgoji in izobraževanju. Zbor meni, da 
je potrebno možnosti, ki bodo poleg naj- 
nujnejšega povečanja prispevnih stopenj 
upoštevale tudi druge vire upoštevati že 
sedaj. Ob tem se je zbor seznanil s skle- 

pom Zbora združenega dela ter podpira 
njegove odločitve. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
so izvori za materailni položaj družbenih 
dejavnosti v premajhni uspešnosti go- 
spodarstva in celotne družbe v poveča- 
nju deleža družbenega proizvoda za dru- 
ge dejavnosti in za povišanje akumulativ- 
ne sposobnosti gospodarstva ter v stal- 
nem širjenju socialnih pravic in pravic do 
storitev družbenih dejavnosti, ki naj bi se 
zagotavljale po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti ob hkratnem omejevanju ob- 
sega in virov sredstev za solidarno in 
vzajemno financiranje teh pravic. Zato 
Družbenopolitični zbor meni, da je smi- 
selno razvojne in tekoče probleme vseh 
dejavnosti vključno z gospodarstvom 
obravnavati le z vidika celotne družbene 
razvojne strategije. Le na taki osnovi je 
mogoče voditi selektivno politiko, ugo- 
tavljati katere programe je potrebno 
zmanjševati, katere pa povečevati. Druž- 
benopolitični zbor ob tej priliki opozarja 
na potrebo po oblikovanju in obravnavi 
celovite razvojne strategije SR Slovenije 
v Skupščini SR Slovenije. 

Ob tem pa Družbenopolitični zbor opo- 
zarja na nujnost vsebinskega prestruktu- 
riranja družbenih dejavnosti in na pripra- 
vo strokovnih podlag za povečanje storil- 
nosti, ekonomičnosti in učinkovitosti ce- 
lotne dejavnosti splošne in skupne pora- 
be. Potrebno pa je tudi ponovno prever- 
janje posameznih nalog na različnih po- 
dročjih in s selektivnim povečanjem ob- 

sega sredstev zagotoviti izvajanje najnuj- 
nejših nalog na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti. Slednje je nujno, 
saj v kratkem času ni mogoče izpeljati 
sistemsko preurejanje upravljanja, orga- 
nizacije in družbenega položaja družbe- 
nih dejavnosti skladno z načelom večje 
koristnosti za kakovost življenja ljudi in 
razvojno uspešnost gospodarstva. 

Pri tem Družbenopolitični zbor pripo- 
roča naj Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije ob naslonitvi na dosegljive domače, 
po potrebi pa tudi tuje strokovne moči, 
v začetnih fazah izvede revizijo stroškov 
v skupni in splošni porabi in na tej osnovi 
konkretizira predloge za sistemske spre- 
membe. • 

3. Zbor opozarja, da so Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije iTi samoupravne 
interesne skupnosti dolžni pripraviti pro- 
grame, ki bodo zagotavljali normalno fi- 
nanciranje in delo na področjih splošne 
in skupne porabe v pogojih hiperinfla- 
cije. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga de- 
legatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine Sf-'RJ, da sprožijo pobudo za 
sprejem zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o začasni omejitvi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev z delom 
družbenopolitičnih skupnosti in samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti za porabo v obdobju januar 
- junij 1989 /Ur. I. SFRJ 77/88/. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o aktualni problematiki družbenih dejavnosti in informacije o razmerah 
na področju zdravstvenega varstva 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- čine SR Slovenije o aktualniproblemati- o razmerah na področju zdravstvenega 
navi informacije Izvršnega sveta Skupš- ki družbenih dejavnosti in informacije varstva na sejah Zbora združenega dela 
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in Zbora občin ob upoštevanju predlo- 
gov in stališč Družbenopolitičnega zbo- 
ra dne 29/3-1989 in 30/3-1989 na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije se je sezna- 
nila z informacijo Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o aktualni problematiki 
družbenih dejavnosti in podpira v njem 
predlagane ukrepe za uskladitev bilance 
nalog in sredstev samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti za le- 
to 1989. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da glede na skupne probleme v družbe- 
nih dejavnostih, ki so se izredno zaostrili 
že v prvem trimesečju tega leta, v seda- 
njih pogojih kljub izvajanju že dogovorje- 
nih kratkoročnih ukrepov za racionalnej- 

šo uporabo sredstev ni možno zagotoviti 
delovanja teh dejavnosti brez povečanih 
obveznosti za njihovo financiranje in po- 
večanja deleža te porabe v dohodku 
v primerjavi z letom 1988. Ker v tako 
kratkem času ni bilo možno prilagoditi 
obsega teh dejavnosti omejenim materi- 
alnim možnostim, je potrebno z vidika 
ravojnih ciljev SR Slovenije in potreb lju- 
di ponovno preveriti posamezne naloge 
in zagotoviti dodatna sredstva s selektiv- 
nim povečanjem obsega sredstev, zdru- 
ženih preko samoupravnih ineresnih 
skupnosti, z večjo udeležbo sredstev 
osebne porabe in iz drugih virov. Pri tem 
bi morala biti odločitev o najprimernejših 
virih pogojena z naravo posameznih 
nalog. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da v sodelovanju s samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi družbenih dejavno- 

sti pripravi usklajeno bilanco nalog in 
sredstev družbenih dejavnosti za seje 
zborov 14. aprila 1989. 

4. Skupščina SR Slovenije priporoča 
skupščini Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije, da s sprejemom predlaganih ukre- 
pov v Informaciji o razmerah na področju 
zdravstvenega varstva omogoča odprav- 
ljanje resnih motenj pri poslovanju zdrav- 
stvenih organizacij in izvajanju progra- 
mov zdravstvenega varstva. 

5. Skupščina SR Slovenije predlaga 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, da sprožijo po- 
budo za sprejem zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o začasni omejitvi raz- 
polaganja z delom družbenih sredstev 
družbenopolitičnih skupnoti in samou- 
pravnih ineresnih skupnosti družbenih 
dejavnosti za porabo v obdobju januar- 
junij 1989. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
o razmerah na področju zdravstvenega varstva 

Zbor združenega dela Skupščine SI7 sežkov prihodkov nad odhodki Narodne republiških tržnih blagovnih rezerv. 
Slovenije je ob obravnavi informacije banke Slovenije v letu 1989 2 
o razmerah na področju zdravstvenega Tekoče oblikovane presežke prihod- 
varstva na seji 30/3-1989 na podlagi 260. 1. kov nad odhodki Narodne banke Sloveni- 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- Tekoče oblikovani presežki prihodkov je v letu 1989 usmerja Narodna banka 
je sprejel naslednji nad odhodki Narodne banke Slovenije Slovenije za namene iz prejšnje točke 

v letu 1989 se usmerjajo predvsem na med letom na podlagi sklepov Izvršnega 
premoščanje tekočih likvidnostnih težav sveta Skupščine SR Slovenije s tem, da 

SKLEP pri izvajanju programa zdravstvenega se ta sredstva dokončno razporedijo ob 
. . , . .... .. varstva na ravni SR Slovenije, za gospo- potrditvi zaključnega računa Narodne o usmerjanju tekoče oblikovan,h pre- darsko infrastrukturo in za oblikovanje banke Slovenije za leto 1989. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

BILANCA 

nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti v letu 1989 

Oblikovanje politike razvoja družbenih dejavnosti v letu 
1989 izhaja iz ciljev in nalog sprejetih z dolgoročnim in sred- 
njeročnim planom, temelji na: 

1. dogodkih in stanju leta 1988 in 
2. na skupnih in enotnih projekcijskih parametrih za leto 

1989. 

Odnos do splošne bilance sredstev 
Globalni bilančni izračuni za SR Slovenijo z osnovnimi 

elementi splošnih bilanc sredstev za leto 1989 (ESA-675), 
Poročevalec Skupščine SR Slovenije štev. 3/1989 in Bilanca 
nalog in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti v letu 1989 sta medsebojno povezani in se 
dopolnjujeta. Obe bilanci upoštevata enaka izhodišča za pro- 
jekcijo njihovih posameznih sestavin. 

Programi SIS 
Vrednost vseh opravljenih nalog v samoupravnih interesnih 

skupnostih je bila v letu 1988 3.125 milijard din, za leto 1989 
pa je po predloženih projekcijah SIS vrednost vseh progra- 
mov 7.766 milijard din (indeks 248,5). Po projekciji republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih bi se programi občin- 
skih SIS družbenih dejavnosti povečali za 140,9%, programi 
republiških SIS pa za 170,1%. Po predlogu bilance IS SRS pa 
bi znašala vrednost programov v letu 1989 7.470 milijard din 
kar je za 139% več kot je znašala vrednost programov v prete- 
klem letu in sicer pri občinskih SIS za 133,4% več, pri republi- 
ških SIS pa za 155,3% več kot v preteklem letu. 

Izhodišča za izdelavo usklajene bilance 
Potem, ko je bilo ugotovljeno neskladje med od SIS predlo- 

ženo vrednostjo programov in od Skupščine SR Slovenije 
določenimi izhodišči za izdelavo bilance, je bil izdelan uskla- 
jen predlog kakršnega je izdelal IS Skupščine SR Slovenije. 
Pri tem so bila upoštevana tista izhodišča in tisti sklepi, ki jih 
je sprejela Skupščina SR Slovenije, na zasedanjih svojih zbo- 
rov dne 29. in 30. marca 1989. 

Izhodišča: 
1. Naloge, ki so predložene za leto 1989 se morajo izf inanci- 

rati iz sredstev zbranih v letu 1989. 
2. Neto presežek odhodkov nad prihodki SIS družbenih 

dejavnosti se prikaže posebej in se iz sredstev leta 1989 
odpravi samo v višini, kot jo sprejme zbor združenega dela. 

3. Pri oceni tistega povečanja nalog, ki bodo izfinancirana 
iz sredstev, ki se zbirajo s prispevnimi stopnjami se upošte- 
vajo naslednja načela: 

a) prvenstveno bodo podpirale tiste naloge, ki so skladne 
z njenimi cilji, usposabljanje prebivalstva, raziskave in razvoj, 
socialno varnost ter zagotavljanje pogojev za inovativnost in 
ustvarjalnost; 

b) v letu 1989 iz bilančno omenjenih sredstev ne bo name- 
njeno več za investicije za financiranje združenega dela ter za 
funkcioniranje sistema; 

c) za naloge, kjer je bilo predvideno celoletno povečanje, pa 
se to še ni začelo uresničevati se povečanje računa za 2/3 leta, 
ne pa za celo leto; 

č) pri nalogah, kjer je odnos med izvajalsko organizacijo in 
individualnim naročnikom neposreden, se računa na njihovo 
večjo participacijo. 

Spremembe realnega obsega 
Naloge 
V letu 1989 se skupaj v vseh samoupravnih interesnih skup- 

nostih realno povečajo naloge, ki bi bile plačane s sredstvi 
SIS za 2,6%. 

V občinskih SIS družbenih dejavnosti se najbolj povečajo 
socialne pravice iz dela (9,6%), neformalno opravljanje druž- 
benih dejavnosti (7,3%) ter upsosabljanje prebivalstva (4,2%). 
Po predlogu bo naročilo za naloge pri ohranjanju zdravja za 
2% manjše od lani izstavljenega računa, vendar bo to še 
vedno pomenilo 17% večje plačilo kot je bilo izvršeno za to 
nalogo v letu 1988. 

V republiških SIS družbenih dejavnosti se predlaga poveča- 
nje skupne vrednosti vseh nalog za 9,6%. 

Najbolj se povečajo socialne pravice iz dela (128,4%). 
Močno se povečata tudi nalogi mednarodna dejavnost in 
nagrade, vendar te po obsegu nista pomembni. 

Sicer pa so povečanja tistih nalog, ki so najbolj v skladu 
z razvojno politiko družbe naslednja: 

- usposabljanje prebivalstva 12,0%, raziskovanje in razvoj 
13,3%, standard udeležencev 12,9%, socializacija 9,6%, ohra- 
njanje zdravja 13,5% ter inovativnost in ustvarjalnost 12,9%. 

Zmanjšuje se realni obseg nalog delovanja sistema, ostalo 
in društva. 

Sredstva in plačila programov 
V letu 1988 so znašali izvirni prihodki samoupravnih inte- 

resnih skupnosti družbenih dejavnosti 2.989 milijard din. Za 
predloženo vrednost programa za leto 1989 v višini 7.470 
milijard din bi morali združiti v letu 1989 z izvirnimi prihodki 
realno za 5,7% več sredstev kot v letu 1988. 

Čeprav znaša realno povečanje vrednosti programov v letu 
1989 2,6%, bi morali za plačilo takšnega obsega programa 
združiti realno za 5,7% več sredstev kot v preteklem letu. 
Razlika je posledica predvsem temu ker je bil lansko leto 
program zdravstva precej večji od sredstev za zdravstvene 
skupnosti s katerimi so bili programi tudi plačani. Za letošnje 
leto pa se predpostavlja, da bi se predloženi programi v celoti 
plačali iz letošnjih sredstev. Glede na višino sredstev, s kate- 
rimi so bili plačani programi v letu 1988, pa znaša realno 
povečanje plačil za programe leta 1989 10,5%. 

Metodska pojasnila 
NALOGE 

Leto 1988 
Republiške SIS družbenih dejavnosti so predložile podatke 

o vrednostih svojih in oceno programov za občinske SIS. 
Programi so prikazani v sedemnajstih nalogah; posebej so 
obdelane občine, republika in skupaj vse samoupravne inte- 
resne skupnosti. Prikazani so tudi deleži po nalogah. Zaradi 
tega, ker so ponekod opravljene samo ocene, se bodo prave 
vrednosti nalog lahko ugotovile šele po zaključnem računu. 

Leto 1989 
Pri projekciji nalog za leto 1989 so bili upoštevani isti 

parametri kot v projekciji globalne bilance sredstev. (Indeksi 
rasti za materialne stroške in osebne dohodke 233). Projekcije 
so predložile republiške samoupravne interesne skupnosti na 
enak način (po nalogah) kot za leto 1988. V prikazu so podatki 
o vrednosti nalog nepopravljeni — to so tisti, ki ob danih 
projekcijskih parametrih zagotavljajo izvedbo nalog. Zaradi 
nezmožnosti, da bi izfinancirali vse programe s predvidenimi 
sredstvi, bo ta del bilance v nadaljnjem usklajevanju doživljal 
največ sprememb. 

Za vse SIS in naloge so prikazani tudi indeksi 1989/88. 
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SREDSTVA Prikazani so iicKriti odhodki pri občinskih samoupravnih 
skupnostih. 

Leto 1988 
Sredstva iz leta 1988 so razčlenjena na podlagi dokumenta- Leto 1989 

cije SDK obrazec B-2 (izvirni priliv), dokumentacije ob bilanci Za izvirne prihodke je privzeta predpostavka, da bodo pove- 
za leto 1988 (prenosi iz leta 1987) in iz dokumentacije LB čani za indeks 233 (predpostavka globalne bilance). Dodani 
- združene banke (obresti). Na ta način so dobljena vsa so prenešeni prihodki iz leta 1988 in ugotovljena razlika med 
sredstva s katerimi so razpolagali v SIS, oziroma dejavnosti. prihodki in vrednostjo programov. 

Priaerjava aed vrednost«! progra§ov in plačili za prograae SIS 
- v ailj din 

0bfine Zdravstvo Razisko- kobra- Kultura Tlesna Otroško Socialno Zaposlo- Skupaj 
vanje ževanje kultura varstvo skrbstvo vanje 

1) Vrednost prograaa 
1988 1.273.681,0 9.400,0 548.542,1 79.468,0 43.102,9 269.781,0 87.054,0 15.966,5 2.326.995,5 

2) Vrednost prograaa 
1989 2.914.576,8 21.900,0 1.315.299,4 185.160,4 100.429,8 648.187,0 206.622,0 40.194,3 5.432.369,7 

3) Indeks 2:1 228,8 233,0 239,8 233,0 233,0 240,3 237,3 251,7 233,4 

4) Sredstva za prograa 
1988 1.063.153,8 9.207,9 548.542,1 79.468,0 43.102,9 265.905,2 85.529,2 15.966,5 2.110.875,6 

5) Indeks 2:4 274,1 237,8 239,8 233,0 233,0 243,8 241,6 251,7 257,4 

Republika 

1) Vrednost prograaa 
1988 - 186.782,0 327.918,0 83.093,0 3.953,4 162.630,0 12.126,0 21.513,5 798.015,9 

2) Vrednost prograaa 
1989 - 471.671,3 837.463,0 210.891,3 9.211,4 383.939,8 32.664,3 91.506,2 2.037.347,3 

3) Indeks 2:1 - 252,5 255,4 253,8 233,0 236,1 269,4 425,3 255,3 

4) Sredstva za prograa 
1988 - 186.782,0 327.918,0 83.093,0 3.953,4 154.974,0 12.126,0 21.513,5 790.359,9 

5) Indeks 2:4 - 252,5 255,4 253,8 233,0 247,7 269,4 425,3 257,8 

Skupaj 

1) Vrednost prograaa 
1988 1.273.681,0 196.182,0 876.460,1 162.561,0 47.056,3 432.411,0 99.180,0 37.480,0 3.125.011,4 

2) Vrednost prograaa 
1989 2.914.576,8 493.571,3 2.152.762,4 396.051,7 109.641,2 1.032.126,8 239.286,3 131.700,5 7.469.717,0 

31 Indeks 2:1 228,8 251,6 245,6 243,6 233,0 238,7 241,3 351.4 239,0 

4) Sredstva za prograa 
1988 1.063.153,8 195,989,9 876.460,1 162.561,0 47.056,3 420.879,2 97.655,2 37.480,0 2.901.235,5 

5) Indeks 2:4 274,1 251,8 245,6 243,6 233,0 245,2 245,0 351,4 257,5 

Realno povečanje 
plačil za prograae 
v letu 1989 17,6 8,1 5,4 4,5 0,0 5,2 5,2 50,8 10,5 
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Naloga(obcine-19B9) 

NALOGE V OBČINSKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
VREDNOSTI (V HILIONIH) 

1989 
Zdravstvo Razisko Izobra 

vanje zevanje 
Kultura Telesna 

kultura 
Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

Zaposlo 
vanje 

SKUPAJ 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Hedrep. in lednarod. sod. 
4.Investicije,opreta 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
B.Društva (tudi MDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Nefor«alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15. Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteaa 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

1539.0 1038910.0 470.7 303.4 
3453.0 15610.0 347B.0 664.1 2268.7 

685.0 
21532.0 

25791.2 
254.0 

1431.0 

49793.0 
20604.0 

2603649.6 
6643.0 

5BB43.0 
120359.0 

3030.0 
3260.0 

158.0 
30180.0 

37445.4 

3087.0 
185290.0 

475.3 
30266.7 

3383.2 

144.5 
17808.2 

1526.2 

146.6 
19574.B 

42.2 
169.6 
159.6 
406.8 

22.1 

17480.8 
122257.4 32307.3 

16751.0 2111.0 16191.2 
6053.3 11356.7 

203590.0 

43616.0 

44458.0 

57817.0 

30400.0 
12615.0 

428814.0 

15783.0 

10952.8 
3050.7 
1004.5 

3904.4 

2.1 
1041.5 

3719.6 
10715.1 

4132.0 
135B4.0 

5803.6 

1095791.8 
28524.5 

2469.4 
101553.5 

7329.7 
107B64.3 

560.2 
23774.5 

243129.1 
55038.8 

265309.1 
12615.0 

428814.0 
2621130.4 

164237.7 
122874.8 
151353.0 

2914576.8 21900.0 1315299.4 185160.4 100429.8 648187.0 206622.0 40194.3 5432369.7 

Občine - povečanje prograia Zdravstvo Razisko 
vanje 

Izobra 
zevanje 

Kultura Telesna 
kultura 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

Zaposlo 
vanje 

SKUPAJ 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2. Raziskave,razvoj 
3.Hedrep. in lednarod. sod. 
4.Investicije,opreia 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
B.Društva (tudi MDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Nefor«alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteia 
17.Ostalo 

35.1 
-0.3 
-0.2 

-0.3 

0.2 
0.3 

-53135.7 
0.4 
0.2 
0.3 

-1.0 

1.0 
-2.0 

41658.3 
0.9 

11.2 

-0.3 
-4644.6 

371.2 1094.3 

-77.6 

170.7 

19596.9 

0.8 

-0.4 

492.0 

2067.2 
857.8 

75.5 
0.1 

371.6 
1526.3 

43123.9 
35.1 
-0.2 
10.9 

-77.6 

-0.6 
-4152.6 

371.8 
23190.6 

857.8 
0.8 

-53135.7 
1.4 

244.1 
0.4 

SKUPAJ -53099.9 -2.0 37196.3 0.0 0.0 19597.3 3786.2 2992.3 10470.2 

Skupaj 1988 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Hedrep. in lednarod. sod. 
4.Investicije,opreia 
5.Informacijska dejavnost 

Zdravstvo Razisko 
vanje 

660.5 50102.0 
1466.9 105841.0 

294.1 572.0 
9241.3 13B99.0 

9591.0 

Izobra Kultura Telesna 
zevanje kultura 

722022.0 
4308.3 
2682.8 

19770.0 
5262.0 

499.0 
7782.0 
2496.0 

33489.0 
1708.0 

130.2 
1241.7 

120.1 
8482.1 

18.1 

Otroško Socialno Zaposlo 
varstvo skrbstvo vanje 

1311.0 
163.0 

18560.0 18085.1 
110.0 1309.3 

431.1 

4.0 1675.7 

SKUPAJ 

811369.8 
122222.2 

6596.1 
84881.4 
18258.8 

poročevalec 7 



i.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi MDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neforaalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sistesa 
17.Ostalo 

11069.2 3481.0 25590.0 
109.0 
614.3 

21370.3 
8842.8 

1140251.2 
2B50.9 

25254.4 
51656.1 

74.0 

1444.0 
4299.0 
6879.0 

27.0 
1451.0 

86015.0 

9332.0 

88.0 
10152.0 

1302.0 

99791.0 
2656.0 
2598.0 

72.8 
93.2 

197.6 
9.5 

7637.7 
16026.3 
7619.9 
5407.1 

52. 
8940, 

86145, 
141663, 
186028, 

7943 
166 

19121.0 

30.0 
24603.0 

23784.0 
5046.0 

2089»0 
5833.0 

0.9 
447.0 

8989.1 
3943.7 

2490.8 
107.3 

59334.0 
392.1 

12943.9 
119567.5 
31661.4 

122715.5 
146709.0 
18602B.0 

1147888.9 
120112.2 
61684.1 
72646.5 

SKUPAJ 1273681.0 196182.0 876460.1 162561.0 47056.3 432411.0 99180.0 37480.0 3125011.4 

NALOGE V OBČINSKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 

Naloga(obcine-1988) 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Hedrep, in sednarod. sod. 
4.Investicije,opre«a 
S.Inforsacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi MDA^ 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Nefor®alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sistesa 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

Zdravstvo 

660.5 
1466.9 
294.1 

9241.3 

11069.2 
109.0 
614.3 

21370.3 
8842.8 

1140251.2 
2850.9 

25254.4 
51656.1 

VREDNOSTI (V MILIONIH) 
1988 

Razisko Izobra Kultura 
vanje zevanje 

6700.0 
428005.0 

1492.3 
67.8 

12948.0 

16071.0 

1325.0 
81517.0 

202.0 
285.0 
204.0 

12990.0 
1452.0 

62.0 
7643.0 

655.0 

Telesna, 
kultura 

130.2 
973.7 
62.9 

B401.2 
18.1 
72.B 
68.5 

174.6 
9.5 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

18560.0 

19114.0 

1300.0 
1400.0 7116.0 

52471.0 
906.0 

2598.0 

7502.5 
13865.8 
6949.0 
4874.1 

7B967.0 

184040.0 

6774.0 

24603.0 

12160.0 
5046.0 

1741.0 
5830.0 

Zaposlo 
vanje 

4231.1 
1309.3 
431.1 

1675.7 

0.9 
447.0 

1436.9 
3943.7 

2490.8 

SKUPAJ 

451788.B 
12227.2 
1059.9 

43580.5 
3145.8 

46327.0 
240.4 

10203.9 
106129.5 
23462.2 

103913.5 
5046.0 

184040.0 
1147753.7 

70487.7 
52631.2 
64958.2 

Naloga (republika 88) 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Medrep. in sednarod. sod. 
4.Investicije,opreaa 
S.Inforsacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi MDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 

1273681.0 9400.0 548542.1 79468.0 43102.9 269781.0 B7054.0 15966.5 2326995.5 

NALOGE V REPUBLIŠKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
VREDNOSTI (V MILIONIH) 

1988 
Izobra Kultura Telesna Otroško Socialno 

zevanje kultura varstvo skrbstvo 
Zdravstvo Razisko 

vanje 
Zaposlo 

vanje 
SKUPAJ 

50102.0 
99141.0 

572.0 
13899.0 
9591.0 
3481.0 

74.0 

294017.0 
2816.0 
2615.0 
6822.0 
5262.0 
9519.0 

27.0 
126.0 

4498.0 

297.0 
7497.0 
2292.0 

20499.0 
256.0 

26.0 
2509.0 

647.0 

268.0 
57.2 
80.9 

24.7 
23.0 

1311.0 13B54.0 
163.0 110.0 

4.0 
7.0 

52.0 
8940.0 

30.0 

7552.2 

359581.0 
109995.0 

5536.2 
41300.9 
15113.0 
13007.0 

151.7 
2740.0 

13438.0 
8199.2 
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ll.Soc.pray. iz solidarnosti 
12.Neforaalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteaa 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

144.0 
2B99.0 
6879.0 

Občine - indeks Zdravstvo 

1.Usposabljanje prebivalstva 233.0 
2.Raziskave,razvoj 235.4 
3.Medrep. in »ednarod. sod. 232.9 
4.Investicije,opreaa 233.0 
S.Inforaacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 233.0 
7.Nagrade 233.0 
8.Društva {tudi HDA) 232.9 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 233.0 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 233.0 
12.Nefor«alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 228.3 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 233.0 
16.Delovanje siste«a 233.0 
17.Ostalo 233.0 

SKUPAJ 228.8 

7178.0 11624.0 
141663.0 

1988.0 

2216.0 

135.2 
47320.0 2160.5 
1750.0 670.9 

533.0 
1169.0 

166.0 
348.0 

3.0 107.3 

18802.0 
141663,0 

1988.0 
135.2 

49624.5 
9052.9 
7688.3 

186782.0 327918.0 83093.0 3953.4 162630.0 12126.0 21513.5 798015.9 

Razisko 
vanje 

233.0 

233.1 
232.9 

233.0 

Izobra 
zevanje 

242.7 
233.1 
233.0 
233.1 

233.0 

233.0 
227.3 

Kultura 

233.0 
233.0 
233.0 
233.0 
233.0 

233.0 
233.0 

233.0 

235.4 

Telesna 
kultura 

233.0 
233.0, 
233.0 
233.0 
233.0 
233.0 
233.0 
233.0 
233.0 

233.0 
233.0 
233.0 

233.0 
233.0 
233.0 
233.0 

Otroško Socialno Zaposlo 
varstvo skrbstvo vanje 

235.0 258.9 
233.0 
233.0 

232.6 
233.0 

233.3 
233.0 

235.0 
258.9 

257.8 250.0 271.7 
250.0 

233.0 

233.0 237.3 
233.0 

233.0 

239.8 233.0 233.0 240.3 237.3 251.7 

SKUPAJ 

242.5 
233.3 
233.0 
233.0 
233.0 
232.8 
233.0 
233.0 
229.1 
234.6 
255.3 
250.0 
233.0 
228.4 
233.0 
233.5 
233.0 

233.4 

Občine - realna rast Zdravstvo Razisko 
vanje 

Izobra Kultura Telesna Otroško Socialno Zaposlo 
zevanje kultura varstvo skrbstvo vanje 

SKUPAJ 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj i.O 
3.Nedrep, in aednarod. sod. 
4.Investicije,opreaa 
5.Infor»acijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi (IDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neforaalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja -2.0 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteaa 
17.Ostalo 

4.2 0.9 11.1 

-0.1 

-2.4 

10.7 

1.0 

-0.2 

0.9 

7.3 
7.3 

1.9 

0.1 

11.1 
16.6 

4.1 
0.1 

-0.1 

-1.7 
0.7 
9.6 
7.3 

-2.0 

0.2 

SKUPAJ -l.B 0.0 2.9 0.0 0.0 3.1 1.9 8.0 0.2 
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NAL06E V REPUBLIŠKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
VREDNOSTI (V HILIONIH) - PREDLOG IS SKUPSCINE SRS 

1989 
Naloga (republika B9) Zdravstvo Razisko 

vanje 

1.Usposabljanje prebivalstva 132730.7 
2.Raziskave,razvoj 262500.0 
3.Medrep. in »ednarod. sod. 1429.0 
4.Investicije,opreta 32384.7 
5.Infor«acijska dejavnost 24246.5 
6.Financ.združenega dela 8110.7 
7.Nagrade 185t0 

8.Društva (tudi UDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neforialno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 3330.0 
16.Delovanje sisteia 6754.7 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

Republika - povečanje progra»a Zdravstvo 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Hedrep. in aednarod. sod. 
4.Investicije,opreta 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi HDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Nefor«alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 2994.5 
16.Delovanje sisteia 
17.Ostalo -16028.1 
SKUPAJ 36469.3 

Izobra Kultura Telesna 
zevanje kultura 

Razisko 
vanie 

15993.1 
31501.5 

96.2 

1899.5 

12.6 

Republika - indeks 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Medrep. in «ednarod. sod. 
4.Investicije,opreia 
5.Infor»acijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi (IDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 

Zdravstvo Razisko 
vanje 

264.9 
264.8 
249.8 
233.0 
252.8 
233.0 
250.0 

i.os- 

751925.0 
6984.0 
9075.0 

15895.3 
13437.5 
22179.3 

63.0 
233.0 

12688.0 

1629.0 
19540.6 
9428.8 

47405.9 
782.9 

142.1 
4991.7 

1511.2 

121505.0 
4983.0 3954.1 

471671.3 837463.0 210891.3 

Izobra Kultura Telesna 
zevanje kultura 
66865.4 936.9 

422.7 2072.6 2.6 
2982.1 4088.4 -20.1 

-356.8 -17.3 
1177.0 186.4 

0.1 
-60.6 

2207.7 

81.5 
-854.2 

3.7 

0.7 
4.7 

11249.4 
-180.3 -123.4 

73414.1 17284.6 

42.4 
68.0 

-81.2 
0.1 
0.0 

Izobra Kultura Telesna 
zevanje kultura 

255.7 548.5 
248.0 260.6 234.0 
347.0 411.4 197.9 
233.0 231.3 211.6 
255.4 305.8 
233.0 
233.3 546.4 236.0 
184.9 199.0 253.5 
282.1 

233.6 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

3277.0 
627.0 380.0 
113.2 
171.2 95.0 

58.3 
58.3 122.0 

22676.0 

259.0 

12.4 
16.0 

68.0 

19125.0 31484.0 
330076.0 

5078.0 
357.4 

5102.0 
1482.0 2723.8 810.8 
1242.0 387.0 14.0 

9211.4 383939.8 32664.3 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

222.4 
0.2 

95.0 

0.8 
1845.8 

2.7 

3.1 
-0.3 

-1.9 

2400.3 4400.1 
1.2 

446.0 

0.2 7.0 
5011.9 4410.7 

Zaposlo SKUPAJ 
vanje 

49129.9 938691.6 
290290.6 

20046.0 
95952.0 
38479.3 
30306.0 

448.4 
5473.0 

35364.0 
42126.3 43637.5 

50609.0 
330076.0 

5078.0 
357.4 

129937.0 
20708.3 

250.0 1893.0 

91506.2 2037347.2 

Zaposlo SKUPAJ 
vanje 

16850.1 100867.8 
34002.3 

7146.6 
-279.0 
3266.0 

-0.3 
94.9 

-911.2 
4053.5 

24529.7 24533.4 
6800.3 

1.2 
446.0 
42.4 

14311.9 
-384.9 

-16020.8 
41379.8 177970.2 

Otroško Socialno Zaposlo 
varstvo skrbstvo vanje 

250.0 354.6 
233.1 235.5 

311.1 
228.6 

234.6 
253.6 

226.7 

557.8 

SKUPAJ 

261.1 
263.9 
362.1 
232.3 
254.6 
233.0 
295.6 
199.7 
263.2 
532.2 

'10 poročevalec 



ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neformalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteia 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

Republika - realna rast 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.f1edrep. in lednarod. sod. 
4.Investicije,opreta 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi HDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neformalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteia 
17.Ostalo 
SKUPAJ 

NAL06E V 

Zdravstvo 

2312.5 
233.0 

252.5 

Razisko 
vanje 
13.7 
13.6 
7.2 

8.5 

7.3 

224.9 
256.8 
225.9 

255.4 253.B 

Izobra 
zevanje 

9.8 
6.4 

48.9 

9.6 

0.1 
-20.6 

21.1 

Kultura 

135.4 
11.9 
•76.6 
-0.7 
31.2 

134.5 
-14.6 

0.2 

264.3 
236.1 
220.9 
233.0 

233.0 

Telesna 
kultura 

0.4 
-15.1 
-9.2 

1.3 

266.4 
233.0 
255.4 

233.0 
233.1 

236.1 

270.9 

233.0 
466.0 

269.4 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

7.3 

233.0 

425.3 

Zaposlo 
vanje 

52.2 
0.1 

892.5 

8.4 

-3.5 

9.6 

10.2 
-3.0 

8.9 

13.5 
1.4 

-5.2 

0.0 

0.7 
8.9 

14.4 

9.6 

0.1 
1.3 

1.1 

33.5 
-1.9 

-2.7 

16.2 

100.0 
15.6 

REPUBLIŠKIH IN OBČINSKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH SKUPAJ 
VREDNOSTI (V HILI0NIH) - PREDLOG IS SKUPSCINE SRS 

1989 
Skupaj 1989 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Nedrep. in iiednarod. sod. 
4.Investicije,oprema 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi MDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neformalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sistema 
17.Ostalo 
SKUPAJ 

Zdravstvo Razisko 
vanje 

1539.0 132730.7 
3453.0 278110.0 
685.0 1429.0 

21532.0 32384.7 
24246.5 

25791.2 8110.7 
254.0 185.0 

1431.0 

49793.0 
20604.0 

Izobra 
zevanje 

1790835.0 
10462.0 
9233.0 

46075.3 
13437.5 
59624.7 

63.0 
3320.0 

197978.0 

Kultura 

2099.6 
20204.7 
9904.1 

77672.6. 
4166.0 

286.5 
22799.9 

3037,4 

Telesna 
kultura 

303.4 
2895.7 
259.8 

19746.0 
42.2 

169.6 
217.9 
465.1 
22.1 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 
3277.0 43616.0 
380.0 259.0 

95.0 

122.0 
22676.0 

222715.0 
330076.0 
433892.0 

12.4 
44474.0 

66.0 
57817.0 

61884.0 
12615.0 

2603649.6 
6643.0 6360.0 

58843.0 10014.7 
120359.0 

2914576.8 493571.3 

243762.4 
21734.0 6065.0 

6053.3 
2152762.4 396051.7 

Skupaj - povečanje programa Zdravstvo 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 35.1 
3.Nedrep. in mednarod. sod. -0.3 

Razisko 
vanje 

15993.1 
31500.5 

96.2 

Izobra 
zevanje 

108523.7 
423.7 

2982.1 

Kultura 

936.9 
2072.6 
4088.4 

17838.2 
37409.3 
17673.2 
12598.7 

109641.2 

Telesna 
kultura 

139.4 

82.6 

Zaposlo 
vanje 

60082.6 
3050.7 
1004.5 

3904.4 

2.1 
1041.5 

45845.9 
10715.1 

2.6 
-20.1 

18506.8 4942.8 
387.0 13598.0 

1032126.8 239286.3 

Otroško Socialno 
varstvo skrbitvo 

222.4 371.2 
0.2 2.7 

5803.6 
250.0 

131700.5 

Zaposlo 
vanje 

17944.4 

269.2 
233.0 
255.4 
264.3 
261.8 
228.7 

24.6 
255.3 

SKUPAJ 

12.0 
13.3 
55.4 
-0.3 
9.3 

-0.0 
26.9 

-14.3 
12.9 

128.4 
15.5 
0.0 
9.6 

13.5 
12.4 
-1.8 

-89.4 
9.6 

SKUPAJ 

2034483.3 
318815.1 
22515.4 

197505.5 
45809.0 

138170.3 
1008.5 

29247.5 
278493.1 

98676.3 
315918.1 
342691.0 
433892.0 

2621487.8 
294174.7 
143583.1 
153246.0 

7469716.9 

SKUPAJ 

143991.7 
34037.4 
7146.5 
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4.Investicije,opreia 
5.Infor«acijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi HDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neforsalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sistesa 
17.Ostalo 
SKUPAJ 

Skupaj - indeks 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Hedrep, in »ednarod. sod. 
4.Investicije,opre»a 
5.Inforiacijska dejavnost 
6.Financ.združenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi UDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Nefor»alno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteia 
17.Ostalo 
SKUPAJ 

Skupaj - realna rast 

1.Usposabljanje prebivalstva 
2.Raziskave,razvoj 
3.Nedrep. in »ednarod. sod. 
4.Investicije,opreia 
5.Informacijska dejavnost 
6.Financ.zdruzenega dela 
7.Nagrade 
8.Društva (tudi HDA) 
9.Standard udelez.,zavarovanje 
10.Soc.prav. iz dela 
ll.Soc.prav. iz solidarnosti 
12.Neformalno opr.druz.dej. 
13.Socializacija 
14.Ohranjanje zdravja 
15.Inovativnost,ustvarjalnost 
16.Delovanje sisteaa 
17.Ostalo 

SKUPAJ 

-0.2 

-0.3 

0.2 
0.3 

-53135.7 
0.4 
0.2 

1899.5 

12.6 

Zdravstvo 

233.0 
235.4 
232,9 
233.0 

233.0 
233.0 
232.9 

233.0 
233.0 

228.3 
233.0 
233.0 
233.0 
228.8 

Zdravstvo 

1.0 

-2.0 

-l.E 

Razisko 
vanje 
264.9 
262.8 
249.8 
233.0 
252.8 
233.0 
250.0 

440.4 
233.0 

251.6 

Razisko 
vanje 

13.7 
12.8 
7.2 

8.5 

7.3 

89.0 

8.0 

11.2 
1177.0 

0.1 
-60.8 

-2437.0 

-356.8 
186.4 

81.5 
-854.2 

3.7 

2995.5 
-2.0 

0.3 -16028.1 
-53099.9 36467.3 

Izobra 
zevanje 

248.0 
242.8 
344.2 
233.1 
255.4 
233.0 
233.3 
228.8 
230.2 

232.9 

245.6 

Izobra 
zevanje 

6.5 
4.2 

47.7 

9.6 

0.1 
-1.8 
-1.2 

5.4 

Kultura 

420.8 
259.6 
396.8 
231.9 
243.9 

325.6 
224.6 

233.3 

244.3 
228.4 
233.0 
243.6 

Kultura 

80.6 
11.4 
70.3 
-0.5 
4.7 

39.7 
-3.6 

0.1 

4.8 
-2.0 

4.6 

-17.3 

0.7 
4.7 

11249.4 
-9.6 -123.4 

110610.4 17284.6 

42.4 
68.0 

-81.2 
0.1 
0.0 

Telesna 
kultura 

233.0 
233.2 
216.3 
232.8 
233.0 
233.0 
233.8 
235.4 
233.0 

233.6 
233.4 
231.9 
233.0 
233.0 

Telesna 
kultura 

0.1 
-7.2 
-0.1 

0.3 
1.0 

0.2 
0.2 

-0.5 

0.0 

95.0 

0.8 
1845.8 

21997.1 
1.2 

446.8 

-0.4 
0.2 

24609.1 

3.1 
-77.9 

-1.9 
492.0 

6467.3 
857.8 

75.5 
7.1 

8196.9 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

250.0 
233.1 

234.6 
253.6 

258.5 
233.0 
233.2 

233.0 
233.1 
238.7 

235.0 
235.5 

311.1 
232.6 

226.7 
235.0 

260.2 
250.0 

236.6 
233.1 
241.3 

Otroško Socialno 
varstvo skrbstvo 

7.3 
0.1 

0.7 
8.9 

11.0 

0.1 

0.1 

2.4 

0.9 
1.1 

33.5 
-0.2 

-2.7 
0.9 

11.7 
7.3 

1.6 
0.1 

3.5 

24901.3 
1526.3 

44372.1 

Zaposlo 
vanje 
332.2 
233.0 
233.0 

233.0 

233.3 
233.0 

510.0 
271.7 

233.0 
233.0 
351.4 

Zaposlo 
vanje 

42.6 

0.1 

118.9 
16.6 

50.8 

-268.1 
3266.0 
-77.9 
94.9 

-911.7 
-99.1 

24905.2 
29991.0 

859.0 
446.8 

-53093.3 
14313.3 
-140.9 

-16020.4 
188440.4 

SKUPAJ 

250.7 
260.8 
341.3 
232.7 
250.9 
232.9 
257.2 
226.0 
232.9 
311.7 
257.4 
233.6 
233.2 
228.4 
244.9 
232.8 
210.9 
239.0 

SKUPAJ 

7.6 
12.0 
46.5 
-0.1 
7.7 

-0.1 
10.4 
-3.0 

33.8 
10.5' 
0.3 
0.1 

-2.0 
5.1 

-0.1 
-9.5 

2.6 
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Tabela 1: PRIMERJAVA MESEČNEGA POPREČNEGA OSEBNEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA MED GOSPODARSTVOM IN DRUŽBENIMI DEJAVNOSTMI 
- tekoče cene 
- v dinarjih 

II.' III. IV. V. VI. 

1987 1988 1988 1988 1988 ■ 1988 1988 

SKUPAJ 

GOSPODARSTVO 

NEGOSPODARSTVO 

Izobraževanje in kultura 
- Izobraževanje 

- osnovno 
- srednje 
- vi5je 
- visoko 

- Znanstveno razisk.dej. 
- Kultura, u®etnost,infor«. 

- dej. in var.kult.dob. 
- kultura, izobraževanje 
- umetniške dejavnosti 

- Telesna kultura, šport 

Zdravstveno in soc. varstvo 
- Zdravstvena zaščita 

- preventiva, saniteta 
- ambulanta,zdrav.zaščita 
- stacionarna zaščita 
- zobozdr. zaščita 
- lekarne 

- Socialno varstvo 
- družbeno varstvo otrok 
- socialno varstvo otrok 
- socialno var. odraslih 
- socialno delo 

271,063 104 418,838 104 472,566 102 520,065 103 535,643 103 556,154 104 574,664 104 

261,634 100 404,235 100 461,054 100 502,832 ?,096 100 533,996 100 553,852 100 

320,656 123 494,513 122 531,944 115 608,674 121 604,956 116 669,206 125 680,883 123 

339,148 
332,220 
308,222 
347,703 
524,517 
427,280 
375,134 
343,961 
342,665 
317,466 
332,456 
270,494 

297,111 
322,170 
329,252 
327,384 
314,137 
349,617 
333,484 
251,368 
245,983 
311,125 
240,324 
323,855 

130 
127 
118 
133 
200 
163 
143 
131 
131 
121 
127 
103 

114 
123 
126 
125 
120 
134 
127 
96 
94 

119 
92 

124 

517,861 
509,357 
477,576 
549,433 
759,720 
609,498 
547,450 
538,127 
495,713 
505,512 
514,009 
400,412 

472,452 
526,720 
482,626 
522,842 
529,479 
523,486 
500,491 
374,147 
358,893 
509,258 
365,697 
491,366 

128 
126 
118 
136 
188 
151 
135 
133 
123 
125 
127 

570,452 
539,626 
501,394 
556,115 
■>nn no i ,Lu j i. L i. 
715,505 
691,015 
611,110 
563,900 
554,705 
532,368 
422,027 

117 497,438 
130 540,387 
119 554,585 
129 543,728 
131 528,218 
130 551,392 
124 580,913 
93 420,248 
89 406,587 

126 522,093 
90 407,544 

122 586,671 

124 
117 
109 
121 
158 
155 
150 
133 
122 
i 20 
115 
92 

108 
117 
120 
118 
115 
120 
126 
91 
88 

113 

623,013 
597,"26 
561,251 
613,975 
888,225 
755,436 
727,659 
647,385 
639,883 
633,641 
577,992 
551,329 

552,098 
605,298 
655,502 
608,301 
586,449 
637,901 
706,584 
455,574 
439,513 
576,199 
441,587 
640,185 

124 
119 
112 
122 
177 
150 
145 
129 
127 
126 
115 
110 

110 
120 
130 
121 
117 
127 
141 
91 
87 

115 

643,374 
621,298 
569,907 
673,291 
831,519 
805,079 
711,360 
685,638 
624,625 
638,309 
621,611 
523,046 

562,946 
613,385 
652,049 
628,711 
594,913 
638,803 
598,886 
47! ,527 
454,868 
590,457 
462,651 
627,940 

123 
119 
109 
129 
159 
154 
136 
131 
120 
1?2 
119 
100 

108, 
117 
125 
120 
H4 
122 
115 
90 
87 

113 
89 

120 

701,992 
693,435 
631,089 
787,965 

1,012,350 
868,165 
745,943 
707,147 
674,395 
643,413 
622,341 
630,721 

620,623 
674,947 
616,568 
654,893 
681,373 
677,981 
663,629 
521,794 
510,878 
654,542 
498,635 
684,590 

131 
130 
118 

■148 
190 
163 
140 
132 
126 
120 
117 
118 

116 
126 
115 

722,076 130 
705,977 127 
651,283 
729,931 
998,341 
955,789 
819,262 
721,184 
710,521 
681,082 
676,749 
597,909 

128 
127 
124 
98 
96 

123 
93 

128 

118 
132 . 
180 
173 
148 
130 
128 
123 
122 
108 

619,247 112 
666,687 120 
629,629 114 
677,982 122 
647,533 
706,467 
723,672 
533,016 
518,668 
685,547 
511,660 
707,710 

117 
128 
131 
96 
94 

124 
92 

128 

- tekoče cene 
- v dinarjih 

1987 

VII. 

1988 

VIII. 

1988 

IX. 

1988 

X. 

1988 

XI. 

1988 

XII. 

1988 

SKl)PW 271 ,063 104 627,968 103 697,894 102 764,465 102 996,067 103 1 ,143,857 105 1 ,337,081 106 

GOSPODARSTVO 261,634 100 610,605 100 684,580 100 750,506 100 965,959 100 1,091,053 100 1,260,916 100 

NEGOSPODARSTVO 320,656 123 716,528 117 765,906 112 635,811 111 1,149,480 119 1,412,140 129 1,723,558 137 

Izobraževanje in kultura 339,148 130 739,532 121 794,473 116 679,940 117 1,190,700 123 1,459,949 134 1,851,014 147 
-Izobraževanje 332,220 127 717,906 118 761,948,111 849,928 113 1,162,129 120 1,437,305 132 1,802,234 143 

- osnovno 308,222 118 662,718 109 709,352 104 780,933 104 1,077,437 112 1,361,481 125 1,707,009 135 
- srednje 347,703 133 732,752 120 783,263 114 903,673 120 1,172,504 121 1,511,138 139 1,908,018 151 
- višje 524,517 200 988,328 162 1,247,700 182 1,249,427 166 1,747,287 181 2,285,780 210 2,882,657 229 
-visoko 427,280 163 976,592 160 982,681 144 1 ,114,440 148 ^45,190 160 1 ,695,811 155 2,102,362 167 

poročevalec 13 



Znanstveno razisk.dej. 375,134 143 840,013 138 
Kultura,u#etnost,infor. 343,941 131 756,346 124 
- dej. in var.kult.dob. 342,665 131 732,265 120 
- kultura, izobražev. 317,466 121 681,753- 112 
- uisetniške dejavnosti 332,456 127 684,088 112 
Telesna kultura, šport 270,494 103 607,950 100 

Zdravstveno in soc, varstv 297,111 
- Zdravstvena zašfita 322,170 

- preventiva, saniteta 329,252 
- aabulanta,zdrav.nit. 327,384 
- stacionarna zaiiita 314,137 
- zobozdr. zašiita 349,617 
- lekarne 333,484 

- Socialno varstvo 251,368 
- družb.varstvo otrok 245,983 
- social.varstvo otrok 311,125 
- social.var. odraslih 240,324 
- socialno delo 323,855 

114 664,452 109 
123 722,514 118 
126 754,977 124 
125 709,295 116 
120 714,583 117 
134 729,513 119 
127 788,262 129 
96 558,690 91 
94 541,905 89 

119 675,444 111 
92 548,707 90 

124 727,593 119 

935,490 
820,415 
765,575 
731,646 
752,708 
673,233 

775,916 
786,244 
755,068 
776,035 
816,650 
798,169 
598,864 
574,733 
709,641 
603,764 
767,439 

137 
120 
112 
107 
110 
98 

104 
113 
115 
110 
113 
119 
117 
87 
84 

104 
88 

112 

993,180 
918',251 
849,313 
800,144 
910,339 
757,954 

786,338 
850,916 
798,147 
867,130 
835,626 
893,371 
882,769 
667,476 
653,881 
802,643 
650,151 
819,373 

132 1,294,383 
122 1,232,481 
113 1,191,154 
107 1,157,765 
121 1,219,099 
101 1,044,406 

105 1,065,009 
113 1,130,738 
106 1,234,217 
116 1,187,380 
111 1,072,522 

,160,405 
,256,615 
945,868 
939,686 

107 1,214,295 
87 865,198 

109 1,306,370 

119 
118 
89 
87 

134 1,577,933 
128 1,474,259 
123 1,568,192 
120 1,392,174 
126 1,522,062 
108 1,262,286 

128 
123 

145 1,722,855 
135 2,163,755 
144 1,904,175 
128 1,663,188 
140 1,852,439 
116 1,377,100 

110 1,300,025 
117 1,388,655 

,492,268 
,553,432 

111 1,270,049 
120 1,489,402 
130 1,509,345 
98 1,139,598 
97 1,126,160 

126 1,326,788 
90 1,080,392 

135 1,535,090 

137 
172 
151 
132 
147 

119 1,570,814 125 
127 1,707,566 135 
137 1,687,132 134 
142 1,646,095 131 
116 1,709,026 136 
137 1,686,340 134 
138 1,690,104 134 
104 1,324,243 105 
103 1,307,795 104 
122 1,733,310 137 

99 1,224,705 97 
141 1,802,544 143 

Tabela 2: PRIMERJAVA POPREČNEGA OSEBNEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA HED GOSPODARSTVO« IN DRUŽBENIMI DEJAVNOSTMI ZA OBDOBJE 

- tekoie cene 
- v dinarjih 

1987 

I. 

1988 

I. - II. 

1988 

I. - III. 

1988 

I. - IV. 

1988 

I. - V. 

1988 

I. - VI. 

1988 

SKUPAJ 

GOSPODARSTVO 

NEGOSPODARSTVO 

Izobraževanje in kultura 
- Izobraževanje 

- osnovno 
- srednje 
- višje 
- visoko 

- Znanstveno razisk.dej. 
- Kultura, umetnost,infor«. 

- dej. in var.kult.dob. 
- kultura, izobraževanje 
- uietniške dejavnosti 

- Telesna kultura, šport 

Zdravstveno in soc. varstvo 
- Zdravstvena zašćita 

- preventiva, saniteta 
- asbulanta,zdrav,zaidita 
- stacionarna zaščita 
- zobozdr. zašiita 
- lekarne 

- Socialno varstvo 
- družbeno varstvo otrok 
- socialno varstvo otrok 
- socialno var. odraslih 
- socialno delo 

271,063 104 418,838 104 445,702 103 470,456 103 486,702 103 500,548 103 512,839 103 

261,634 100 404,235 100 432,634 100 455,987 100 472,446 100 484,702 100 496,158 100 

320,656 123 494,513 122 513,264 119 545,122 120 560,115 119 581,999 120 598,478 121 

339,148 
332,220 
308,222 
347,703 
524,517 
427,280 
375,134 
343,961 
342,665 
317,466 
332,456 
270,494 

297,111 
322,170 
329,252 
327,384 
314,137 
349,617 
333,484 
251,368 
245,983 
311,125 
240,324 
323,855 

130 
127 
118 
133 
200 
163 
143 
131 
131 
121 
127 
103 

114 
123 
126 
125 
120 
134 
127 
96 
94 

119 
92 

124 

517,861 
509,357 
477,576 
549,433 
759,720 
609,498 
547,450 
538,127 
495,713 
505,512 
514,009 
400,412 

472,452 
526,720 
482,626 
522,842 
529,479 
523,486 
500,491 
374,147 
358,893 
509,258 
365,697 
491,366 

128 
126 
118 
136 
188 
151 
135 
133 
123 
125 
127 
99 

117 
130 
119 
129 
131 
130 
124 
93 
89 

126 
90 

J ?? 

544,199 
524,502 
489,509 
552,763 
743,926 
662,514 
619,601 
574,686 
529,944 
530,134 
523,185 
411,305 

484,972 
533,559 
518,709 
533,277 
528,848 
537,476 
540,785 
397,307 
382,923 
515,693 
386,612 
539,166 

126 
121 
113 
128 
172 
153 
143 
133 
122 

< T? L Z O 
121 
95 

112 
123 
120 
123 
122 
124 
125 
92 
89 

119 
89 

125 

570,490 
548,981 
513,444 
573,039 
792,480 
693,693 
655,703 
598,962 
566,750 
564,824 
541,500 

507,402 
557,562 
564,429 
558,238 
548,205 
570,833 
595,874 
416,730 
401,727 
535,939 
405,029 
572,992 

125 588,744 
120 567,033 
113 527,534 
126 598,007 
174 802,432 
152 721,632 
144 669,848 
131 620,697 
124 581,232 
124 583,415 
119 561,566 
100 474,435 

111 
< in \LL 
124 
122 
120 
125 
131 
91 
88 

118 
89 

126 

521,326 
571,566 
586,189 
575,965 
559,919 
587,738 
596,630 
430,449 
414,990 
549,746 
419,513 
586,763 

125 
120 
112 
127 
170 
153 
142 
131 
123 
123 
119 

110 
121 
124 
J ?? 
119 
124 
126 
91 
88 

116 
89 

124 

611,424 
592,265 
548.194 
635,820 
845,450 
751,061 
685,342 
638,041 
600,081 
595,559 
573,731 
505,114 

541,277 
592,371 
592,227 
591,827 
584,426 
605,731 
610,010 
448,749 
434,128 
570,992 
435,442 
606,406 

126 629 
122 611 
113 565 
131 651 
174 870 
155 785 
141 707 
132 651 
124 618 
123 609 
118 590 
104 520 

112 
i i. L 
122 

121 
125 
126 
93 
90 

118 

,835 127 
,161 123 
,313 114 
,414 131 
,979 176 
,397 158 
729 143 
913 131 
640 125 

,906 123 
,889 119 
,255 105 

554,272 
604,771 
598,422 
606,168 
594,980 
622,496 
628,973 
462,765 
448,148 
590,022 
448,176 
623,432 

112 
122 
121 
122 
120 
125 
127 
93 
90 

119 
90 

126 
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- tekoče cene 
- v dinarjih 

I. - VII. 1. - VIII. I. - IX. I. - l. 1. - XI. I. - *11. 

1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 

SKUPAJ 

GOSPODARSTVO 

NE60SP0DARSTV0 

Izobraževanje in kultura 
- Izobraževanje 

- osnovno 
- srednje 
- višje 
- visoko 

- Znanstveno razisk.dej. 
- Kultura, umetnost,in4or. 

- dej. in var.kult.dob. 
- kultura, izobraževanje 
•• umetniške dejavnosti 

- Telesna kultura, šport 

Zdravstveno in soc. varstvo 
- Zdravstvena zaščita 

- preventiva, saniteta 
- ambulanta,zdrav.zašč. 
- stacionarna zaščita 
- zobozdr. zaščita 
- lekarne 

- Socialno varstvo 
- družbeno varstvo otrok 
- socialno varstvo otrok 
- socialno var. odraslih 
- socialno delo 

271,063 104 529,141 103 550,088 103 573,820 103 615,853 103 663,635 163 719,544 104 

261,634 100 512,369 100 533,715 100 557,703 100 598,309 100 642,846 100 694,091 100 

320,656 123 615,291 120 634,028 119 656,417 118 705,714 118 770,036 120 849,722 122 

339,148 
332,220 
308,222 
347,703 
524,517 
427,280 
375,134 
343,961 
342,665 
317,466 
332,456 
270,494 

297,111 
322,170 
329,252 
327,384 
314,137 
349,617 
333,484 
251,368 
245,983 
311,125 
240,324 
323,855 

130 
127 
118 
133 
200 
163 
143 
131 
131 
121 
127 
103 

114 
123 
i?6 

134 
127 

<?6 
94 

119 
92 

124 

645,447 
626,304 
579,076 
662,950 
987,609 
813,116 
726.815 
66:.321 
634,995 
620,146 
604,041 
532,571 

569,972 
621,575 
620,447 
620,822 
612,108 
637,687 
651.816 
476,394 
461,416 
602,071 
462,567 
638,372 

126 
122 
113 
129 
173 
159 
142 
130 
124 
121 
113 
104 

111 
121 
121 
521 
119 
124 
127 
93 
90 

118 
90 

125 

663,938 
643,050 
595,089 
677,788 
932,967 
834,556 
753,096 
686,024 
651,483 
634,067 
622,371 
550,057 

587,797 
640,814 
640,930 
637,475 
632,631 
659,658 
670,033 
491,624 
475,420 
615,307 
480,346 
654,563 

124 
120 
111 
127 
175 
156 
141 
129 
122 
119 
117 

687,938 
666,004 
615,583 
703,087 
968,020 
8/>6,209 
779,888 
711,904 
673,852 
652,654 
654,027 

103 57 

110 
120 
120 
119 
119 
124 
126 
92 
89 

115 
90 

123 

609,799 
664,204 
658,317 
662,80? 
655,331 
685,845 
693,987 
510,949 
494,933 
635,987 
499,114 89 
673,093 121 

123 
119 
110 
126 
174 1 
155 
140 
128 
121 
117 
117 
103 

109 
11" 
118 
119 
118 
123 
124 
92 
89 

114 

738,368 
715,707 
661,539 
750,617 

,045,728 
935,560 
831,771 
764,206 
726,337 
703,541 
710,682 
619,579 

655,291 
710,791 
715,774 
714,959 
697,092 
733,235 
750,033 
554,474 

• 538,912 
694,619 
536,467 
736,957 

123 804,336 
120 781,617 
111 725,096 
125 820,751 
175 1,157,598 
156 1,006,225 
139 900,105 

829,177 128 
121 
118 
119 
104 

110 
119 
120 
119 
117 
123 
125 
93 
90 

116 
90 

123 

804,095 
767,331 
784,847 
679,266 

713,905 
772,346 
786,215 
790,775 
749,237 
802,015 
818,173 
607,779 
591,703 
752,921 
587,070 
810,720 

125 892,274 
122 867,281 
113 807,068 
128 912,635 
180 1,301,085 
157 1,099,980 
140 969,420 

941,386 
897,988 
842,999 
874,534 
738,566 

129 
125 
119 
122 
106 

111 
120 
122 
123 
117 
125 
127 
95 
92 

117 
91 

126 

785,361 
850,152 
861,306 
861,763 
829,143 
876,016 
890,572 
667,775 
650,899 
835,624 
641,651 
894,351 

129 
125 
116 
131 
187 
158 
140 
136 
129 
121 
126 
106 

113 
122 
124 
124 
119 
126 
128 
96 
94 

120 
92 

129 

Tabela 3: PRIMERJAVA POPREČNEGA OSEBNEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA MED GOSPODARSTVOM IN DRUŽBENIMI DEJAVNOST«! OD LETA 1979 
- tekoče cet> 
- v dinarjih 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 4,kv.87 1988 

SKUPAJ 

GOSPODARSTVO 

NEGOSPODARSTVO 

Izobraževanje in kultura 
- Izobraževanje 

- osnovno 
- srednje 
- višje 
- visoko 

- Znanstveno razisk.dej. 
- Kultura, umetnost,inform. 

7,393 8,767 11,404 14,365 18,259 27,762 54,967 122,460 271,063 271,063 719,544 

7,159 8,517 11,153 14,040 17,957 27,222 53,711 118,839 261,634 261,634 694,091 

8,702 10,161 12,767 16,107 19,864 30,648 61,692 141,857 320,656 320,656 849,722 

9,154 
9,026 
8,431 
9,826 

12,063 
10,567 
9,938 
9,299 

10,705 
10,642 
9,883 

11,715 
13,929 
12,636 
11,723 
10,526 

13,583 
13,471 
12,406 
14,852 
18,157 
16,548 
15,006 
13,389 

16,935 
16,736 
15,391 
18,360 
22,745 
20,935 
19,071 
16,657 

20,976 
20,629 
19,164 
22,188 
29,035 
25,469 
23,870 
20,813 

32,151 
31,830 
29,681 
33,501 
46,092 
40,135 
36,447 
31,804 

64,393 
63,452 
60,202 
65,888 
90,477 
75,457 
72,743 
63,513 

149,237 
147,318 
137,623 
154,644 
214,543 
185,305 
163,355 
146,264 

339,148 
332,220 
308,222 
347,703 
524,517 
427,280 
375,134 
343,961 

339,148 
332,220 
308,222 
347,703 
524,517 
427,280 
375,134 
343,961' 

892,274 
867,281 
807,068 
912,635 

1,301,085 
1,099,980 

969,420 
941,386 
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- dej. in var.kult.dob. 7,969 9,690 1 1,915 1.4,755 18,799 28,990 61,385 149,980 .142,665 347,665 
- kultura, izobraževanje 8,239 9,734 12,440 16,000 19,283 28,990 57,366 135,094 317,466 317,466 
- unetniške dejavnosti 9,299 10,446 13,470 16,394 20,082 31,649 61,719 151,956 332*456 332,456 

- Telesna kultura, Sport 7,274 8,532 10,726 13,798 17,522 26,992 54,379 125,880 270,'494 270,'494 

Zdravstvno in soc. varstvo 7,916 9,163 11,373 14,584 17,872 27,203 55,723 130,091 297,111 297,111 785,361 
- Zdravstvena zaštita 8,563 9,924 12,262 15,828 19,226 29,145 59,993 140,361 322,170 322,170 850,152 

- preventiva, saniteta 8,452 10,395 13,296 16,590 20,512 31,507 62,308 143,803 329,252 329,252 861306 
- a#bulanta,zdrav.zaštita 9,096 10,349 12,652 16,353 19,859 30,401 62,061 143,897 327,384 327,384 861 763 
- stacionarna zaštita 8,219 9,548 11,765 15,278 13,524 27,813 57,991 136,201 314,137 314,137 829 143 
- zobozdr. zaštita 8,980 10,348 13,435 16,684 20,907 31 ,590 64,563 152,559 349,617 349,617 876,'016 

" lel:arne M'4 10,573 13,209 16,753 20,439 32,503 63,132 154,220 333,484 333.484 890,572 
- Socialno varstvo 6,474 7,555 9,560 12,133 15,280 23,510 47,736 110,988 251,368 251,368 667 775 

- družbeno varstvo otrok 6,265 7,257 9,253 11,708 14,717 22,799 46,433 107,540 245,933 245,983 65«'s<>9 
- socialno varstvo otrok 8,460 9,789 12,211 15,245 19,162 28,52« 59,209 136,094 311,125 311,P5 835 624 
- socialno var. odraslih 6,412 7,642 9,528 11,932 15,165 22,876 45,715 107,259 240,324 240,324 641^651 

socialno delo 9,494 11,270 14,123 17,268 20,700 32,811 65,833 151,702 323,855 323,855 894,351 

- indeksi nivoja 
    _ - gospodarstvD=100 

1979 1980 !981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 4.kv.87 1988 

SKUPAJ 1H lg3 

GOSPODARSTVO <00 igg 

NEGOSPODARSTVO 122 119 

Izobraževanje in kultura 128 126 
- Izobraževanje 126 125 

- osnovno ne 116 
- srednje 137 jjg 
- višje 169 164 
- visoko 148 148 

- Znanstveno razisk.dej. 139 138 
- Kultura, umetnost.in-form. 130 124 

- dej. in var.kult.dob. 111 114 
- kultura, izobraževanje 115 114 
- umetniške dejavnosti 130 123 

- Telesna kultura, šport 102 100 

Zdravstvno in soc. varstvo 111 108 
- Zdravstvena zaštita 120 117 

- preventiva, saniteta 118 122 
- aabulanta,zdrav.zaštita 127 122 
- stacionarna zaštita 115 112 
- zobozdr. zaštita 125 121 
- lekarne 126 124 

- Socialno varstvo 90 89 
- družbeno varstvo otrok 38 85 
- socialno varstvo otrok 118 115 
- socialno var. odraslih 90 90 
- socialno delo 133 132 

102 

ii-1 

< in i LL 
121 
111 
133 
163 
148 
135 
120 
107 
112 
121 
96 

102 
110 
119 
113 
105 
120 
118 
86 
83 

109 
85 

102 

100 

115 

121 
119 
110 
131 
162 
149 
136 
119 
135 
114 
117 
98 

104 
113 
118 
116 
109 
119 
119 
86 
83 

109 
35 

123 

102 

100 

111 

'117 
115 
107 
124 
162 
142 
133 
116 
105 
107 
112 
98 

100 . 
107 
114 
111 
103 
116 
114 
85 
82 

107 
84 

115 

102 

100 

113 

118 
117 
109 
123 
169 
147 
134 
117 
106 
106 
116 
99 

100 
107 
116 
112 
102 
116 
119 
86 
84 

105 
34 

121 

102 

100 

115 

120 
118 
112 
123 
168 
140 
135 
118 
114 
107 
115 
101 

104 
112 
116 
116 
108 
120 
113 
89 
86 

110 
85 

123 

103 

119 

126 
124 
116 
130 
181 
156 
142 
123 
126 
114 
128 

109 
118 
121 
121 
115 
128 
13« 
93 
90 

115 
90 

128 

104 

123 

130 
127 
118 
133 
200 
163 
143 
131 
131 
121 
127 
103 

114 
123 
126 
125 
120 
134 
127 
96 
94 

119 
92 

124 

104 

123 

130 
127 
118 
133 
200 
163 
143 
131 
131 
121 
127 
103 

114 
123 
126 
125 
120 
134 
127 
96 
94 

119 
92 

124 

104 

122 

129 
125 
116 
131 
187 
158 
140 
136 
129 
121 
126 
106 

113 
122 
124 
124 
119 
126 
128 
96 
94 

120 
92 

129 
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PRIMERJAVA POPREČNEGA OSEBNEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA MED GOSPODARSTVOM IN DRUŽBENIMI DEJAVNOSTMI PO OBČINAH V SR SLOVENIJI 
TER PRIMERJAVA RAVNI POPREČNEGA OSEBNEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA PO OBČINAH S POPREČJEM SR SLOVENIJE PO LETIH 

- tekoče cene 
- v dinarjih 

Indeksi ravni 

Občina Leto 

Popretni osebni dohodek na zaposlenega 

gosp, negosp. izobraž. zdrav in 
in kult. soc.var. 

ODn ODi ODz ODg 

3 

Pri »terjava v občini 

ODg v občini = 100 

ODn ODi ODz 

Priaerjava obfine s 
SR Slovenijo 

(ODg,ODi,ODz! v SRS=100 

ODg 

10 

ODi ODz 

12 2 4 

SR Slovenija 1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198? 
1988 

Ajdovščina 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 

1986 
1987 
1988 

Brežice 1979 
preje*, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške* varstvu 
socialne* skrbstvu 

Celje 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1979 Cerknica 

preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 
zdravstvu 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

7.159 
8.516 

11.153 
14.040 
17.957 
27.222 
53.711 

118.839 
261.634 
694.091 

7.035 
17.035 
25.332 
47.953 

109.172 
242.299 
606.125 

6.563 
16.105 
24.005 
47.366 

104.557 
228.240 
595.921 

7.183 
17.314 
27.037 
53.355 

118.672 
254.664 
667.575 

6.404 
15.885 
24.604 
47.753 

105.273 
227.899 
624.629 

8.702 
10.159 
12.767 
16.107 
19.864 
30.648 
61.692 

141.857 
320.656 
849.722 

8.012 
18.092 
27.952 
56.785 

127.026 
295.643 
738.727 

7.803 
17.849 
27.053 
57.902 

126.824 
283.364 
728.900 

8.430 
19.550 
30.248 
59.846 

145.017 
314.695 
789.772 

7.830 
18.345 
28.911 
57.608 

132.611 
302.178 
819.598 

9.154 
10.705 
13.583 
16.935 
20.976 
32.152 
64.393 

149.287 
339.148 
892.274 

7.969 
17.771 
28.439 
57.506 

136.955 
309.168 
754.030 

8.358 
17.589 
27.049 
58.516' 

134.625 
310.586 
762.871 

9.538 
21.139 
33.008 
63.208 

157.741 
340.660 
841.478 

7.318 
17.677 
28.015 
54.576 

127.032 
299.892 
784.580 

7.916 
9.163 

11.373 
14.584 
17.872 
27.203 
55.723 

130.091 
297.111 
785.361 

17.770 
25.885 
54.411 

116.931 
279.729 
715.655 

7.337 
16.607 
25.181 
54.261 

118.745 
265.936 
705.713 

7.662 
17.745 
27.378 
55.115 

135.214 
287.471 
724.494 

8.033 
18.830 
29.726 
59.393 

131.883 
311.272 
854.438 

119 
114 
115 
111 
113 
115 
119 
123 
122 

114 
106 
110 
118 
116 
122 

119 
111 
113 
122 
121 
124 
122 

117 
113 
112 
112 
j nn i L L 
124 
118 
122 
115 
117 
121 
126 
133 
131 

128 
126 
122 
121 
117 
118 
120 
126 
130 
129 

113 
104 
112 
120 
125 
128 
124 

127 
109 
113 
124 
129 
136 

133 
122 
122 
118 
133 
134 
126 
114 
111 
113 
114 
121 
132 

111 
108 
102 
104 
100 
100 
104 
109 
114 
113 

111 
104 
102 
113 
107 
115 
118 

112 
103 
105 
115 
114 
117 
118 

107 
102 
101 
103 
114 
113 
109 
125 
119 
120 
124 
125 
137 
137 

00 
00 

98 
95 
93 
89 
92 
93 
87 

92 
90 
88 
88 

86 

100 
96 
99 
99 

100 
97 
96 
89 
88 
91 
89 
89 
87 
90 

00 

87 
85 
88 
89 
92 
91 
85 

91 
84 
84 
91 
90 
92 
85 

104 
101 
103 

98 
106 
100 
94 
80 
84 
87 
85 
85 

100 
100. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

99 
99 
95 
98 
90 
94 
91 

93 
93 
93 
97 
91 
90 
90 

97 
99 

101 
99 

104 
97 
92 

101 
105 
109 
107 
101 
105 
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Cernoael j 
preje«, solidarnosti 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške« varstvu 

1979 5.944 8.220 
1983 16.099 19.229 
1984 24.263 28.310 
1985 49.324 59.385 
1986 106.903 136.608 
198? 236.580 321.963 
1988 627.968 818.726 

Doaiale 1979 7.045 8.778 
preje«, solidarnosti v 1983 18.286 20.715 

1984 29.066 33.411 
1985 55.761 63.350 

otroške« vastvu 1986 125.713 138.319 

8.493 
19.154 
27.804 
57.406 

138.742 
329.601 
840.978 

8.587 
20.721 
33.232 
63.125 

140.679 

7.824 
19.202 
27.732 
59.761 

135.187 
316.067 
776.190 

8.390 
19.662 
30.293 
58.186 

129.353 

Dravograd 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 

1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 
socialne« skrbstvu 1987 

1988 

Gornja Radgona 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1964 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 

1987 
1988 

Grosuplje 
preje«, solidarnosti v 
izobraževanju 
zdravstvu 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Hrastnik 
prejem, solidarnosti 

zdravstvu 

1979 
v 1983 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Idrija 1979 
preje*, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 

1987 
1988 

6.935 
17.299 
26.843 
50.904 

110.753 
250.605 
657.182 

6.764 
15.525 
23.301 
45.020 

103.228 
228.665 
622.960 

7.134 
17.017 
24.692 
49,506 

111.858 
258.898 
674.955 

7.042 
17.543 
25.250 
50.547 

119.630 
260.092 
645.014 

6.813 
18.154 
26.778 
53.098 

119.621 
270.125 
720.947 

8.303 
19.125 
29.394 
56.307 

125.296 
291.375 
776.108 

8.363 
18.879 
28.558 
55.463 

129.185 
275.317 
747.369 

8.172 
17.459 
26.801 
52.985 

124.754 
285.520 
756.552 

8.294 
18.401 
27.340 
57.906 

138.302 
295.098 
753.930 

8.025 
18.428 
29.293 
59.656 

137.649 
307. 712 
836.968 

7.706 
18.999 
30.322 
55.044 

123.078 
270.748 
790.543 

8.353 
18.893 
29.015 
58.565 

138.375 
289.758 
783.836 

8.769 
18.236 
27.270 
54.911 

127.330 
299.961 
790.727 

7.791 
17.254 
23.600 
51.537 

133.112 
284.333 
739.142 

8.774 
18.693 
29.750 
60.197 

137.491 
304.990 
864.647 

7.424 
16.065 
24.972 
47.557 

107.544 
279.116 
692.310 

7.990 
17.499 
26.811 
49.937 

115.231 
250.137 
662.339 

7.371 
15.691 
24.238 
48.511 

116.416 
264.087 
706.952 

8.943 
18.938 
30.203 
58.030 

136.181 
296.742 
722.205 

7.347 
17.636 
28.402 
57.114 

135.403 
296.535 
800.596 

138 
119 
117 
120 
128 
136 
130 

125 
113 
115 
114 

1987 266.485 322.931 340.684 298.181 121 
1988 697,421 853.747 688.269 805.808 122 

120 
111 
110 
111 
113 
116 
118 

124 
122 
123 
123 
125 
120 
120 

115 
103 
109 
107 
112 
110 
112 

118 
105 
108 
115 
116 
113 
117 

118 
102 
109 
112 
115 
114 
116 

143 
119 
115 
116 
130 
139 
134 

122 
113 
114 
113 
112 
128 
127 

111 
110 
113 
108 
111 
108 
12« 

123 
122 
125 
130 
134 
127 
126 

123 
107 
110 
111 
114 
116 
117 

111 
98 
93 

102 
111 
109 
115 

129 
103 
111 
113 
115 
113 
120 

132 
119 
114 
121 
126 
134 
124 

119 
108 
104 
104 
103 
112 
116 

107 
93 
93 
93 
97 

111 
105 

118 
113 
115 
111 
112 
109 
106 

103 
92 
98 
98 

104 
102 
105 

127 
108 
120 
115 
114 
114 
112 

106 
97 

106 
108 
113 
110 
111 

83 
90 
89 
92 
90 
90 
90 

98 
102 
10? 
104 
106 
102 

97 
96 
99 
95 
93 
96 
95 

94 
86 
86 
84 
87 
87 

95 
91 
92 
94 
99 
97 

98 
98 
93 
94 

101 
99 
93 

95 
101 
98 
99 

101 
103 
104 

93 
91 
86 
89 
93 
97 
94 

94 
99 

103 
98 
94 

84 
91 
94 
85 
82 
80 
89 

91 

91 
93 
85 

96 
87 
85 
65 
85 
88 
89 

85 
82 
73 
80 
89 
84 
83 

96 
89 
93 
93 
92 

97 

99 
107 
102 
107 
104 
106 
99 

106 
110 
111 
104 
99 

100 
103 

94 
90 
92 
85 
83 
94 

101 
98 
99 
90 
89 
84 
64 

93 
88 
89 
87 
89 
89 

113 
106 
111 
104 
105 
100 
92 

93 
99 

104 
102 
104 
100 
102 
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Ilirska Bistrica 
preje«, solidarnosti 
izobraževanju 
zdravstvu 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.831 
16.606 
26.225 
51.782 

112.918 
245.483 
647.982 

7.771 
17.366 
27.585 
53.347 

127.254 
273.145 
723.120 

7.768 
17.986 
28.255 
52.844 

126.527 
268.863 
690.448 

7.398 
16.093 
25.999 
50.724 

124.946 
272.019 
721.643 

114 
105 
105 
103 
113 
111 
112 

114 
108 
108 
102 
112 
110 
107 

108 
97 
99 
98 

111 
111 
n: 

95 
92 
96 
96 
95 
94 
93 

85 
86 
88 
82 
85 
79 
77 

93 
90 
96 
91 
96 
92 
92 

Izola 
preje«. solidarnosti v 

otroške« varstvu 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

6.257 
16.844 
24.901 
49.100 

112.139 
237.578 

8.273 
18.334 
27.914 
56.235 

134.116 
305.548 

8.535 
19.184 
28.674 
62.380 

136.966 
309.146 

7.860 
17.614 
26.291 
53.659 

130.829 
303.725 

1988 628.470 830.928 825.796 819.261 

132 
109 
112 
115 
120 
129 
132 

136 
114 
115 
127 
122 
130 
131 

126 
105 
106 
109 
117 
128 
130 

94 
91 
91 
94 
91 
91 

93 
91 
89 
97 
92 
91 
93 

99 
99 
97 
96 

101 
102 
104 

Jesenice 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

7.416 
17.998 
26.620 
54.379 

119.124 
252.523 
665.585 

8.401 
19.270 
29.068 
59.915 

138.734 
293.849 
769.469 

9.032 
19.524 
29.315 
61.034 

137.907 
292.386 
709.677 

7.546 
17.600 
27.188 
55.382 

130.159 
285.636 
753.571 

113 
107 
109 
110 
116 
116 
116 

122 
108 
110 
112 
116 
116 
107 

102 
98 

102 
102 
109 
113 
113 

104 
100 

98 
101 
100 
97 
96 

99 
93 
91 
95 
92 
86 

95 
98 

100 
99 

100 
96 
96 

Kainik 
preje*. solidarnosti v 

otroške« varstvu 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

6.704 
17.498 
28.049 
55.176 

127.257 
273.649 

8.476 
20.064 
31.562 
65.008 

148.842 
316.885 

19.783 
31.520 
64.338 

155.233 
318.679 

8.120 
19.727 
29.925 
62.316 

141.312 
311.272 

1988 720.058 864.157 855.211 859.228 

126 
115 
113 
118 
117 
116 
120 

124 
113 
112 
117 
122 
116 
119 

121 
113 
107 
113 
111 " 
114 
119 

94 
97 

103 
103 
107 
105 
104 

90 
94 
98 

100 
104 

94 
96 

103 
110 
110 
112 
109 
105 
109 

Kočevje 1979 6.942 8.356 7.992 8.589 120 115 124 
preje«, solidarnosti v 1983 17.272 18.313 19.617 19.053 106 114 110 
izobraževanju 1984 26.074 29.501 28.583 31.258 113 110 120 
zdravstvu 1985 48.899 58.111 60.244 55.285 119 123 113 
otroške« varstvu 1986 106.354 127.447 130.909 118.955 . 120 123 112 

1987 227.473 282.538 311.032 256.046 124 137 113 
1988 593.182 723.559 749.772 658.778 122 126 111 

97 
96 
96 
91 
89 
87 
85 

87 
94 
89 
94 
88 
92 
84 

109 
107 
115 
99 
91 
86 
84 

Koper 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 

Kranj 
prejem. solidarnosti v 

1979 
1983 
1984 
1985 

otroške« varstvu 
1987 

7.176 
18.155 
28.510 
57.004 

127.641 

7.261 
19.781 
28.777 
57.445 

18.677 
28.885 
57.407 

131.294 

9.439 
19.144 
29.434 
59.634 

135.053 

8.744 
20.840 
31.804 
63.832 

8.727 
21.767 
32.789 
68.440 

7.878 
16.910 
25.902 
49.634 

118.597 
1987 274.229 288.722 306.802 260.526 
1988 767.422 798.263 846.887 707.458 

8.564 
19.432 
29.230 
57.699 

1986 124.314 146.722 154.784 138.342 
275.313 333.533 364.168 313.562 

1988 719.129 920.985 1,037.642 853.186 

120 
103 
101 
101 
103 
105 
104 

120 
105 
111 
111 
118 
121 
128 

132 
105 
103 
105 
106 
112 
110 

120 
110 
114 
119 
125 
132 
144 

110 
93 
91 
87 
93 
95 
92 

118 
98 

111 
114 
119 

101 
105 
106 
107 
105 
111 

101 
110 
106 
107 
105 
105 

103 
91 
92 
93 
90 
90 
95 

95 
104 
102 
106 
104 
107 
116 

95 
95 
89 
91 
88 
90 

108 
109 
107 
104 
106 
106 
109 
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  /  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kf^ko 1979 7.302 7.808 7.663 7.005 107 105 96 102 84 88 
preje«, solidarnosti v 1983 19.255 19.872 19.244 18.746 103 100 97 107 92 105 
izobraževanju 1984 28.545 31.322 30.814 29.229 110 108 102 105 96 107 

1985 58.253 65.927 63.395 62.401 113 109 107 108 98 112 
1986 131.321 152.102 146.331 171.763 116 111 131 111 98 132 
1987 287,376 339.193 327.027 342.552 118 114 119 1!« 96 115 
1988 777.126 944.071 886.746 927.863 121 114 119 112 99 118 

Laiko 19791 4-786 7.808 7.663 7.005 115 113 103 95 84 88 
preje«, solidarnosti v 1983 17.094 18.004 19.242 16.074 105 113 94 95 92 90 
izobraževanju 1984 25.652 28.810 30.626 25.185 112 119 98 94 95 93 
zdravstvu 1985 51.047 58.569 61.545 52.775 115 121 103 95 96 ' 95 
otroške« varstvu 1986 116.305 135.787 147.168 125.609 117 127 108 98 99 97 

1987 251.224 292.423 322.751 266.793 116 128 106 96 95 90 
1988 635.722 733.005 732.155 664.243 115 115 104 92 82 85 

Lenart 1979 6.220 8.017 7.987 7.364 129 128 118 87 87 93 
preje«, solidarnosti v 1983 15.007 17.484 17.468 16.609 117 116 111 84 83 93 
izobraževanju 1984 23.134 26.569 24.911 25.789 115 108 111 85 77 95 
zdravstvu 1985 45.240 55.945 55.368 53.185 124 122 118 84 86 95 
otroške« varstvu 1986 97.852 129.898 132.112 121.345 133 135 124 82 88 93 
socialne« skrbstvu 1987 230.486 295.199 270.002 304.006 128 117 132 88 80 102 

1988 597.218 788.455 795.781 766.208 132 133 128 86 89 98 

Lendava 1?79 5.956 8.589 8.869 8.102 144 149 136 83 97 102 
prejem, solidarnosti v 1983 15.831 18.819 19.347 17.653 119 122 112 88 92 99 
izobraževanju 1984 23.597 29.274 30.901 27.040 124 131 115 87 96 99 
zdravstvu 1985 46.279 56.833 61.361 48.881 123 133 106 86 95 88 

1986 99.735 125.989 138.675 106.568 126 139 107 84 93 82 
socialne« skrbstvu 1987 227.364 276.642 298.584 235.509 122 131 104 87 88 79 

1988 619.818 769.312 825.706 649.548 124 133 105 89 93 83 

Liti-ia 1979 6.506 8.248 8.041 8.537 127 124 131 91 88 108 
Preje«, solidarnosti v 1983 17.427 19.225 18.891 19.330 110 108 111 97 90 108 
izobraževanju 1984 27.152 31.115 31.409 30.438 115 116 112 100 98 112 
zdravstvu 1985 50.819 62.452 64.646 59.375 123 127 117 95 100 107 
otroške« varstvu 1986 109.412 136.438 142.540 127.127 125 130 116 92 95 9B 
socialne« skrbstvu 1987 243.206 300.373 317.737 290.642 124 131 120 93 94 98 

1988 623.938 789.818 796.089 800.857 127 128 128 90 89 102 

Ljubijana-Bež i grad 1979 8.203 9.404 10.186 7.760 115 124 95 115 ' 111 98 
1983 20.897 21.675 23.244 17.569 104 111 84 116 111 98 
1984 31.620 33.119 35.021 26.569 105 111 84 116 109 98 
1985 61.690 65.823 70.439 53.171 107 114 86 115 109 95 
1986 137.323 150.100 159.854 124.782 109 116 91 116 107 96 
1987 305.743 351.665 378.55S 293.959 115 124 96 117 112 99 
1988 833.783 931.314 997.419 772.957 112 120 93 120 112 98 

Ljubijana-Center 1979 7.251 9.565 9.795 8.749 132 135 121 101 107 111 
1983 19.606 21.521 22.314 19.103 110 114 97 109 106 107 
1984 29.745 33.153 33.631 28.117 111 113 95 109 105 103 
1985 59.800 67.156 66.658 60.107 112 111 101 111 104 108 
1986 133.667 155.944 160.054 141.967 117 120 106 112 107 109 
1987 296.175 358.743 370.194 338.257 121 125 114 113 109 114 
1988 806.585 971.919 995.205 934.277 120 123 116 116 112 119 
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3 4 

Ljubijana-Noste-folj 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 

7.697 
18.561 
27.961 
55.843 

125.875 

8.520 
18.562 
28.398 
58.721 

130.474 

9.089 
20.102 
30.927 
65.550 

140.749 

7.791 
16.367 
25.060 
54.173 

122.583 
1987 279.984 304.374 333.608 282.057 
1988 760.956 833.680 3.956 811.899 

111 
100 
102 
105 

110 

118 
108 
111 
117 
112 
119 
117 

88 
90 
97 
97 

101 
107 

108 
103 
103 

107 
110 

99 
96 
96 

102 
94 
98 

98 
92 
92 
97 
94 
95 

103 

Ljubijana-Siška 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

19.957 
29.900 
59.067 

129.218 
285.983 
752.795 

8.392 
19.645 
29.730 
61.143 

137.967 
317.899 
857.809 

8.660 
21.419 
32.570 
65.173 

142.858 
323.936 
871.407 

7.993 
17.324 
25.556 
54.178 

127.223 
288.796 
800.611 

108 
98 
99 

104 
107 
111 
114 

111 
107 
109 
110 
111 
113 
116 

103 
87 
85 
92 
98 

101 

111 
110 
110 
109 
109 
108 

95 
102 
101 
101 
96 
96 
98 

101 
97 
94 
97 
98 
97 

102 

Ljubijana-Vi ć-Rudni k 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 

1988 

Ljuto«er 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 
socialne« skrbstvu 1987 

1988 

7.906 
18.983 
28.980 
56.010 

126.408 

9.456 
22.393 
34.832 
69.582 

160.136 

9.948 
24.638 
38.161 
75.344 

172.222 
1987 284.214 373.568 401.154 

6.014 
14.779 
21.628 
40.541 
93.826 

214.230 
550.802 

7.935 
17.716 
27.453 
54.501 

124.473 
280.816 
715.165 

7.578 
17.201 
24.843 
43.797 

121.689 
287.578 
697.350 

7.444 
15.754 
24.091 
50.950 

120.053 
289.117 

757.548 960.845 1,005.599 790.504 

7.799 
17.721 
27.249 
53.628 

124.456 
268.928 
710.569 

120 
118 
120 
124 
127 
131 
127 

132 
120 
127 
134 
133 
131 

126 
130 
132 
135 
136 
141 
133 

126 
116 
115 
120 
130 
134 
127 

94 
83 
83 
91 
95 

102 
104 

130 
120 
126 
132 
133 
126 

110 
106 
106. 
104 
106 
109 

84 
82 
79 
75 
79 
82 
79 

109 
117 
119 
117 
115 
118 
113 

83 
82 
77 
76 
82 
85 
78 

94 
88 
89 
91 
92 
97 

101 

99 
99 

100 
96 
96 
91 
90 

Logatec 1979 6.558 8.759 8.352 8.622 134 127 131 92 
preje«, solidarnosti v 1983 17.569 19.593 18.359 19.775 112 104 113 98 

1984 27.696 31.419 28.761 31.206 113 104 113 102 
zdravstvu 1985 53.780 66.005 60.739 63.490 123 113 118 100 
otroške« varstvu 1986 110.286 134.601 121.524 133.336 122 110 121 93 

1987 248.229 315.432 282.029 324.451 ' 127 114 131 95 
1988 628.833 879.113 794.144 852.584 140 126 136 91 

91 
88 
89 
94 
31 
83 
89 

109 
111 
115 
114 
102 
109 
109 

Metlika 
preje«, solidarnosti 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške« varstvu 

Mozirje 
preje«, solidarnosti v 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške« varstvu 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 

5.540 
14.753 
22.683 
44.210 

103.390 
224.817 
586.452 

6.277 
15.265 
24.315 
45.927 

8.288 
18.735 
27.824 
55.866 

129.259 
288.283 
757.029 

"8.320 
18.885 
31.842 
59.954 

18.321 
28.551 
56.224 

122.515 
298.703 
708.662 

7.837 
18.776 
31.877 
55.954 

100.167 137.063 134.337 

8.229 
18.363 
26.098 
54.070 

128.976 
283.575 
793.798 

9.180 
20.252 
33.212 
66.644 

147.461 
socialne« skrbstvu 1987 226.267 307.882 308.295 333.116 

1988 594.515 770.107 782.345 739.801 

150 
127 
123 
126 
125 
128 
129 

•133 
124 
131 
131 
137 
136 
130 

145 
124 
126 
127 
118 
133 
121 

125 
123 
131 
122 
134 
136 
132 

149 
124 
115 
122 
125 
126 
135 

146 
133 
137 
145 
147 
147 
124 

77 
82 
83 

36 

85 
89 
86 
84 
86 
86 

89 

79 

86 
90 
99 
87 
90 
91 

104 
103 
96 
97 
99 
95 

101 

116 
113 
122 
120 
113 
112 

94 
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10 11 12 

Murska Sobota 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 
zdravstvu 

socialne« skrbstvu 

1984 
1985 
1986 
198? 
1988 

6.447 
16.526 
25.519 
47.989 

104.189 
234.303 
645.008 

8.762 
18.735 
30.234 
58.080 

131.164 
287.364 
750.896 

8.970 
18.936 
29.581 
57.824 

139.456 
300.791 
785.148 

8.571 
17.869 
29.381 
55.072 

121.301 
265.298 
684.879 

136 
113 
118 
121 
126 
122 
116 

139 
115 
116 
120 
134 
127 
122 

133 
108 
115 
115 
116 
112 
106 

92 
94 
89 
88 
90 
93 

98 
90 
92 
90 
93 
89 

100 
108 
99 
93 
89 
87 

Nova Sorica 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

7.221 
16.212 
25.768 
50.796 

111.903 
256.939 
683.278 

8.792 
18.900 
29.879 
58.884 

134.217 
308.920 
798.097 

9.196 
19.306 
30.868 
60.903 

140.812 
321.928 
837.148 

8.435 
17.671 
28.227 
56.603 

128.580 
294.918 
736.693 

122 
117 
116 
116 
120 
120 
117 

127 
119 
120 
120 
126 
125 
123 

117 
109 
110 
111 
115 
115 
108 

101 
90 
95 
95 
94 
98 
98 

100 
92 
96 
95 
94 
95 
94 

107 
99 

104 
102 
99 
99 
94 

Novo mesto 1979 6.408 8.513 8.346 8.337 133 130 130 90 91 105 
preje«, solidarnosti v 1983 16.656 20.170 20.192 19.712 121 121 118 93 96 110 

1984 24.830 30.228 30.645 39.401 122 123 159 91 95 145 
1985 48.114 58.271 59.546 56.223 121 124 117 90 92 101 

otroške« varstvu 1986 115.202 145.293 149.438 142.540 126 130 124 97 100 110 
1987 254.854 315.014 319.833 310.282 124 125 122 97 94 104 
1988 644.956 813.587 806.981 805.123 126 125 125 93 90 103 

Oraož 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške« varstvu 
socialne« skrbstvu 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.150 
15.409 
24.102 
45.952 
99.798 

224.827 
612.014 

7.576 
16.394 
25.590 
51.722 

117.071 
264.307 
712.443 

8.120 
18.067 
27.067 
53.896 

121.354 
259.620 
741.750 

6.636 
15.212 
23.805 
47.973 

110.272 
265.073 
701.034 

123 
106 
106 
113 
117 
118 
116 

132 
117 
112 
117 
122 
115 
121 

108 
99 
99 

104 
110 
118 
115 

86 
86 
89 
86 
84 
86 

89 
86 
84 
84 
81 
77 
83 

64 
85 
88 
86 
85 
89 
89 

Piran 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

7.473 
19.761 
32.145 
62.134 

132.735 
284.389 
764.54« 

8.073 
18.734 
29.998 
61.213 

140.134 
312.285 
817.819 

8.044 
19.528 
30.688 
62.066 

140.121 
315.278 
836.689 

7.329 
16.705 
26.801 
54.677 

130.676 
298.510 
741.817 

108 
95 
93 
99 

106 
110 
107 

108 
99 
95 

100 
106 
111 
109 

98 
85 
83 
88 
98 

105 
97 

104 
110 
118 
116 
112 
109 
110 

93 
95 
96 
94 
93 
94 

93 
93 
99 
98 

94 

Postojna 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 

1984 
1985 

otroške« -varstvu 1986 
1987 
1988 

Ptuj 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 
zdravstvu 
otroške« varstvu 
socialne« skrbstvu 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.817 
17.152 
26.503 
51.480 

115.438 
245.659 
640.139 

6.655 
16.745 
24.972 
49.741 

109.565 
245.945 
681.328 

8.186 
18.142 
28.185 
55.840 

129.688 
291.681 
752.878 

7.827 
17.712 
27.122 
54.893 

128.806 
293.469 
790.955 

8.644 
19.205 
29.718 
59.125 

136.163 
303.546 
788.079 

8.405 
19.127 
29.807 
59.004 

142.953 
•324.666 
863.634 

7.418 
15.942 
24.683 
49.004 

115.084 
272.801 
672.416 

6.908 
15.711 
23.802 
50.134 

118.775 
273.771 
734.575 

120 
106 
106 
108 
112. 
119 
118 

118 
106 
109 
110 
118 
119 
116 

112 
112 
115 
118 
124 
123 

126 
114 
119 
119 
130 
132 
127 

109 
93 
93 
95 

100 
111 
105 

104 
94 
95 

101 
108 
111 
108 

95 
96 
97 
96 
97 
94 
92 

93 
93 
92 
93 
92 
94 
98 

94 
92 
92 
92 
91 

92 
91 
93 
92 
96 
96 
97 

94 
89 
91 

92 
86 

87 
88 
87 
90 
91 
92 
94 
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1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 

Radlje ob Dravi 1979 6.469 8.065 7.700 8.695 125 119 134 90 34 110 
preje«, solidarnosti v 1983 16.425 18.132 17.847 18.022 110 109 110 91 85 101 
izobraževanju 1984 25.147 27.660 27.544 27.366 110 110 139 92 . 86 101 
zdravstvu 1985 50.158 57.661 55.592 54.901 115 111 109 93 86 99 
otroške* varstvu 1986 105.552 131.768 129.510 131.948 125 123 125 89 87 101 
socialne« skrbstvu 1987 237.703 298.431 294.140 302.904 126 124 127 91 87 102 

1988 642.789 810.318 789.018 825.719 126 123 128 93 88 105 

Radovljica 1979 6.932 8.486 8.867 7.996 122 128 115 97 97 101 
preje«, solidarnosti v 1983 17.635 19.861 21.964 18.049 113 125 102 98 105 101 

1984 27.262 31.402 33.730 29.123 115 124 107 100 105 107 
1985 53.537 62.321 68.467 54.673 116 128 102 100 106 98 

otroške« varstvu 1986 116.178 147.054 158.983 136.375 127 137 117 98 106 105 
1987 252.758 316.521 336.003 292.991 125 133 116 97 99 99 
1988 670.150 826.071 882.965 759.178 123 132 113 97 99 97 

Ravne na Koroške« 1979 7.600 8.469 8.781 8.123 111 116 107 106 96 103 
1983 18.123 19.016 19.912 17.716 105 110 98 101 95 99 
1984 27.849 29.423 30.629 26.844 106 110 96 102 95 99 
1985 55.715 60.783 62.211 56.034 109 112 101 . 104 97 101 
1986 125.461 141.589 149.652 132.895 113 119 106 106 100 102 
1987 264.593 300.083 293.987 308.345 113 111 117 101 87 104 
1988 699.631 824.298 836.283 795.518 118 120 114 101 94 101 

Ribnica 1979 6.598 7.940 7.550 8.569 120 114 130 92 , 82 108 
preje«, solidarnosti v 1983 17.041 18.690 18.414 18.525 110 108 109 95 88 104 
izobraževanju 1984 26.997 30.369 30.766 29.317 112 114 109 99 96 108 
zdravstvu 1985 51.814 59.i25 63.295 57.522 114 122 111 96 98 103 
otroške« varstvu 1986 116.416 136.237 142.029 129.801 117 122 111 9e 95 100 

1987 261.800 284.580 300.160 267.473 109 115 102 100 89 90 
1988 699.970 774.637 831.589 681.715 111 119 97 101 93 87 

Sevnica 1979 6.427 7.775 8.233 7.198 121 128 112 90 90 91 
preje«, solidarnosti 1983 16.499 18.088 18.464 16.413 110 112 99 92 88 92 
izobraževanju 1984 25.102 28.538 28.736 26.204 114 114 104 92 89 96 
zdravstvu 1985 48.803 60.200 61.571 56.075 123 126 115 91 96 101 
otroške« varstvu 1986 109.060 131.296 125.848 126.942 120 115 116 92 84 98 
socialne« skrbstvu 1987 238.567 287.392 292.196 275.185 ' 120 122 115 91 86 93 

1983 613.799 769.297 779.413 723.476 125 127 118 88 87 92 

Sežana 1979 7.046 8.232 8.077 7.549 117 115 107 98 8e 95 
preje«, solidarnosti v 1983 17.406 18.447 16.604 16.931 106 95 97 97 79 95 

1934 26.675 28.361 26.130 26.312 106 93 99 98 81 97 
zdravstvu 1985 51.685 56.534 50.727 50.030 109 98 97 96 79 90 

1986 115.303 129.254 121.908 116.908 112 106 101 97 82 90 
1937 251.100 289.888 285.749 263.115 115 114 105 96 84 89 
1938 661.820 763.632 754.141 680.421 115 114 103 95 85 87 

Slovenj Sradec 1979 6.993 8.599 8.638 3.559 123 124 122 98 95 108 
preje«, solidarnosti v 1983 16.976 19.279 19.377 19.110 114 114 113 
izobraževanju 1984 27.208 29.589 30.007 23.543 109 110 105 100 93 105 
zdravstvu 1935 52.421 59.141 57.614 58.791 113 110 112 98 89 106 
otroške« varstvu 1986 116.262 139.258 134.965 140.423 120 116 121 98 90 . 108 
socialne« skrbstvu 1987 267.028 323.495 294.105 339.921 121 110 1^.7 10*. 

1988 698.465 884.425 829.538 910.989 127 119 130 101 93 116 
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1 n i 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

Slovenska Bistrica 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 
socialne® skrbstvu 198? 

1988 

Slovenske Konjice 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 

1987 
1988 

Šentjur pri Celju 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 
socialne® skrbstvu 1987 

1988 

Skofja Loka 1979 
preje*, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 

1985 
otroške® varstvu 1986 

1987 
1988 

Ssarje pri Jelšah 1979 
preje*, solidarnosti v 1983 
izobraževanju , 1984 
Zdravstvu 1985 
otroške® varstvu 1986 
socialne« skrbstvu 1987 

1988 

Tol«in 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 
izobraževanju 1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 
socialnes skrbstvu 1987 

1988 
Trbovlje 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 

1984 
1985 

otroške* varstvu 1986 
1987 
1988 

6.901 7.539 
16.902 17.723 
26.963 27.368 
49.920 56.002 

106.603 130.899 
232.464 282.964 , 
659.563 792.226 

6.685 7.841 
19.206 19.459 
28.723 30.208 
52.444 60.915 

113.006 132.260 
248.802 284.535 
674.257 765.127 

6.339 8.639 
15.927 18.359 
23.834 28.927 
45.099 56.680 

100.184 127.737 
213.361 279.209 
577.195 724.929 

7.104 9.069 
17.671 20.413 
27.355 31.587 
52.433 62.235 

117.890 140.620 
270.705 337.557 
699.282 908.791" 

5.662 7.047 
15.188 16.614 
23.518 26.176 
45.399 53.583 
98.962 122.659 

211.205 267.271 
561.472 704.994 

6.242 7.901 
15.973 i 8.'159 
24.580 27,462 
47.626 55.117 

108.030 133,674 
238.475 282.736 
626.595 759.597 

7.830 8.568 
20.099 18.640 
30.057 29.366 
61.102 62.395 

135.611 142.866 
285.143 318.045 
700.305 802.014 

7.155 7.254 
17.301 17.338 
27.34« 25.876 
54.617 52.482 

134.658 123.593 
271.404 289.752 
791.772 765.103 

7.804 . 7.358 
18.706 18.885 
29.219 29.192 
59.567 56.471 

131.712 12B.326 
281.166 279.202 
773.218 744.696 

8.333 9.097 
17.163 18.854 
26.817 29.361 
52.536 56.072 

193.665 131.585 
266.870 284.115 
696.908 712.-787 

9.849 8.155 
21.744 18.765 
32.737 28,819 
65.990 57.091 

148.435 130.955 
358.752 321.878 
959.999 886.291 

7.248 6.595 
16.454 16.302 
26.133 24.973 
52.769 52.963 

125.029 120.181 
290.163 252.903 
722.420 684.979 

7.614 7.520 
18.322 16.691 
27.765 25.148 
55.942 51.357 

144.112 123.114 
281.533 266.536 
778.277 701.126 

8.945 8.199 
20.721 17.092 
29.877 27.544 
61.424 59.549 

140.048 139.783 
331.943 307.085 
826.446 773.277 

109 104 105 
105 102 103 
102 101 96 
112 109 105 
123 126 116 
122 117 125 
120 120 116 

117 117 110 
101 97 98 
105 102 102 
116 114 108 
117 117 114 
114 113 112 
113 115 110 

136' 131 144 
115 108 118 
121 113 123 
126 116 124 
128 193 131 
131 125 133 
126 121 123 

128 139 115 
116 123 106 
115 120 105 
119 126 109 
119 126 111 
125 133 119 
130 137 127 

124 128 116 
109 108 107 
111 111 106 
118 116 117 
124 126 121 
127 137 120 
126 129 122 

127 122 120 
114 115 104 
112 113 102 
116 117 108 
124 133 114 
119 118 112 
121 124 112 
109 114 105 

93 103 35 
98 99 92 

102 101 97 
105 103 103 
112 116 108 
115 118 110 

96 78 ' 92 
94 82 97 
99 85 95 
93 85 94 
90 90 95 
89 80 98 
95 B9 ' 97 

93 85 93 
107 89 106 
106 91 107 
98 93 101 
95 • 88 99 
95 83 94 
97 87 95 

89 91 115 
89 82 105 
88 83 108 
84 82 101 
84 130 101 
82 79 96 
83 78 91 

99 108 103 
98 104 105 

100 102 106 
98 102 102 
99 99 101 

103 106 108 
101 108 113 

79 79 83 
85 78 91 
86 81 92 
85 82 95 
83 84 92 
81 86 85 
81 81 87 

87 83 95 
89 87 93 
90 86 92 
89 87 92 
91 97 95 
91 83 90 
90 87 89 

109 98 104 
112 99 96 
110 93 101 
114 95 107 
114 94 10? 
109 98 103 
101 93 98 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trebnje 1979 6.337 9.171 8.759 8.553 
prejet, solidarnosti v 1983 15.969 19.345 17.540 18.794 
izobraževanju 1984 23.470 28.691 26.503 27.935 
zdravstvu 1985 44.999 58.080 48.672 55.617 
otroške« varstvu 1986 108.368 133.045 122.497 125.892 
socialne« skrbstvu 1987 244.788 303.358 287.956 300.497 

1988' 639.511 831.702 789.598 807.727 

145 
121 
122 
129 
123 
124 
130 

138 
110 
113 
108 
113 
118 
123 

135 
118 
119 
124 
116 
123 
126 

89 
89 
86 
84 
91 
94 
92 

96 
84 
82 
76 
82 
85 

108 
105 
103 
100 

97 
101 
103 

Trž i ć 
prejet. sol i danosti v 

1979 
1983 
1984 
1985 

otroške« varstvu 

6.507 
18.401 
25.934 
49.698 

1986 104. 

8.673 
20.908 
31.097 
59.865 

9.291 
21.776 
33.921 
63.422 

7.706 
18.918 
27.409 
55.548 

134.400 136.022 125.193 
1987 229.719 293.542 313.952 274.591 
1988 605.165 764.225 693.572 

133 
114 
120 
120 
128 
128 
126 

143 
118 
131 
128 
130 
137 
128 

118 
103 
106 
112 
119 
120 
115 

91 
102 
95 
93 
88 
88 
87 

101 
104 
106 

98 
91 
93 
87 

97 
106 
101 
100 
96 
92 

Velenje 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

7.565 
19.274 
29.190 
59.956 

135.628 
291.065 
755.267 

8.389 
20.124 
29.728 
62.920 

145.332 
314.531 
749.373 

8.795 
21.664 
29.944 
65.156 

146.443 
330.330 
804.670 

7.397 
18,088 
28.779 
62.548 

148.856 
312.262 
696.454 

111 
104 
102 
105 
107 
108 
99 

116 
112 
103 
109 
108 
113 
107 

98 
94 
99 

104 
110 
107 

92 

106 
107 
107 
112 
114 
111 
109 

96 
103 

93 
101 

98 
97 
90 

93 
101 
106 
112 
114 
105 
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Vrhnika 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 

1984 
zdravstvu 1985 
otroške« varstvu 1986 

1987 
1988 

6.913 
19.194 
28.079 
57.133 

127.317 
280.824 

8.548 
19.687 
29.979 
63.561 

157.194 
320.885 

8.669 
21.077 
28.395 
65.355 

165.622 
344.42B 

8.153 
20.234 
29.612 
60.659 

148.892 
298.931 

728.096 882.679 930.338 838.997 

124 
103 
107 
111 
123 
114 
121 

125 
110 
101 

•114 
130 
123 

118 
105 
105 
106 
117 
106 
115 

97 
107 
103 
1S6 
107 
107 
105 

95 
100 
88 

101 
111 
102 
104 

103 
113 
109 
109 
114 
101 
107 

Zagorje ob Savi 1979 7.372 8.541 8.525 8.826 116 116 120 103 93 111 
preje«, solidarnosti v 1983 19.028 20.314 21.567 18.645 107 113 98 106 103 104 

, 1984 28.446 31.394 32.659 29.267 110 115 103 134 102 108 
zdravstvu 1985 56.882 64.003 67.264 55.957 113 118 98 106 104 100 

1986 129.180 142.322 148.221 131.454 . 110 115 102 109 99 101 
1987 275.387 309,109 322.775 288.332 112 117 105 105 95 97 
1988 670.697 742.993 764.382 686.484 111 114 102 97 86 87 

Žalec 1979 
preje«, solidarnosti v 1983 

1984 
zdravstvu 1985 
otroške* varstvu 1986 

1987 
1988 

Mar i bor—Pesni ca 1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.797 
19.099 
28.420 
52.536 

108.389 
240.059 
646.098 

16.832 
25.783 
52.926 

126.768 
301.380 
778.545 

8.315 
19.666 
30.753 
63.942 

129.586 
285.767 
792.501 

19.018 
28.589 
57.865 

127.107 
286.697 
792.172 

8,453 
19.171 
29.288 
63.041 

127.908 
272.746 
780.960 

19.004 
29.901 
60,065 

130.808 
304.502 
768.167 

7.437 
18.781 
28.737 
60.337 

122.488 
268.732 
738.482 

13.198 
21.047 
42.601 

102.051 
253.896 
640.380 

122 
103 
108 
| ?? 
120 
119 
123 

113 
111 
109 
100 
95 

102 

124 
100 
103 
120 
118 
114 
121 

113 
116 
113 
103 
101 

99 

109 
98 

101 
115 
113 
112 
114 

78 
82 
80 
81 
84 

95 
106 
104 

98 
91 
92 
93 

94 
95 
99 

107 
115 
112 

92 
91 
91 
98 
86 
80 
88 

91 
93 
93 
88 
90 
86 

94 
105 
106 
108 
94 
90 
94 

74 
77 
76 
78 
85 
82 
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1 3 4 6 7 8 9 10 H 12 

Maribor-Pobrežje 

Haribor-Rotovž 

Mari boi—Ruše 

Maribor—Tabor 

tiari bor-Tezno 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
198? 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
198? 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

16.524 
25.243 
48.276 

101.730 
223.461 
587.540 

17.442 
26.751 
53.629 

115.991 
255.930 
673.645 

18.562 
30.198 
60.035 

121.023 
265.840 
714.757 

16.159 
24.837 
50.392 

111.284 
244.432 
657.898 

17.740 
25.932 
53.792 

113.715 
248.237 
668.868 

18.169 
27.547 
53.537 

122.899 
274.617 
719.214 

20.503 
32.566 
64.468 

146.101 
338.674 
880.933 

17.711 
27.432 
55.061 

125.009 
288.140 
757,503 

18.628 
27.522 
58.369 

130.890 
312.010 
790.046 

19.285 
29.859 
61.013 

134.155 
285.819 
765.941 

20.208 
31.006 
61.436 

142.394 
326.428 
824.504 

21.895 
34.226 
67.509 

152.598 
364.625 
941.902 

17.401 
30.253 
61.780 

139.841 
318.375 
795.583 

19.824 
30.495 
62.235 

141.288 
320.009 
796.445 

19.942 
30.865 
62.125 

138.578 
276.359 
763.394 

12.356 
19.776 
37.920 
90.267 

286.182 
527.982 

18.205 
27.752 
56.681 

129.598 
310.013 
790.741 

13.264 
19.789 
39.227 
92.368 

225.861 
659.852 

18.226 
26.586 
57.156 

128.100 
310.000 
786.155 

18.089 
27.765 
58.652 

127.579 
297.904 
766.947 

110 
109 
111 
121 
123 
122 

118 
122 
120 
126 
132 
131 

95 
91 
92 

103 
108 
106 

115 
111 
116 
118 
128 
120 

109 
115 
113 
118 
115 
115 

122 
123 
127 
140 
146 
140 

126 
128 
126 
132 
142 
140 

94 
100 
103 
116 
120 
111 

123 
123 
124 
127 
131 
121 

112 
119 
115 
122 
111 
114 

75 
78 
79 
89 

128 

104 
104 
106 
112 
121 
117 

71 
66 
65 
76 
85 
92 

113 
107 
113 
115 
127 
119 

107 
109 
112 
120 
115 

92 
93 
90 
86 
85 
85 

97 
98 

100 
98 
98 
97 

103 
111 
112 
102 
102 
103 

90 
91 
94 
94 
93 
95 

99 
95 

100 
96 
95 
96 

96 
96 
95 
95 
96 
92 

106 
105 
102 
108 
106 

83 
94 
96 
94 
94 
89 

95 
95 
97 
95 
94 
89 

95 
96 
96 
93 
81 
86 

69 
73 
68 
69 
96 
67 

102 
102 
102 
100 
104 
101 

74 
73 
70 
71 
76 
84 

102 
98 

103 
98 

104 

101 
102 
105 
98 

98 

ZAPOSLENI V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH IN V DRUŽBENIH 0R6ANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH Tabela 1 

- rast v odstotkih 

1982 1983 1984 1985 1966 1987 1988 

Zaposleni v združene. delu skupaj 0,8 0,8 1,4 1,5 1,6 1,2 - 0,9 

Zaposleni v gospodarstvu združenega dela 0,6 0,7 1,5 1,4 1,6 0,9 - 1,3 

Zaposleni v negospodarstvu združenega dela 1,8 1,5 1,0 1,6 2 0 2 8* 1 5 
v te«: ' -11 
Družbene dejavnosti skupaj 2,8 2,1 1,6 2,0 2,3 3,0* 1,9 
Izobraževanje in kultura 1,7 1,6 1,0 1,1 1,7 3,4 2,3 
Izobraževanje skupaj 2,3 1,4 0,7 1,1 1,5 2,'l 
v te.: - osnovno 2,2 2,0 1,0 1,2 2,4 2,2 1,2 

" srednje M 2,7 - 2,8 0,3 -1,8 0,0 1,6 
- višje in visoko — - 2,1 1,3 0,3 1,8 2,8 4,6 5,8 



Znansstveno raziskovalne dejavnosti 3,1 2,6 M 16,3» 

Kultura, usetnost, časopisi, RTV, 
k i noaatogra-f i ja - 0,7 
v te«: - kultura - 6,7 

- u«etnost 5,0 

Telesna kultura in šport 1,4 

Zdravstvo in socialno varstvo ' 3,8 

Zdravstvena zaščita 2,3 
v te«: - aabulante 3,6 

- bolnišnice 1,4 

Socialno varstvo skupaj 6,9 
v te«: - varstvo otrok 4,6 

- varstvo odraslih 6,6 

Družbene organizacije in skupnosti skupaj - 1,3 
v te«: - Skupščine in DPS - 0,5 

- SIS in združenje OZD - 5,4 
- Družbeno politične organizacije - 1,3 

1.7 
5.8 
1.9 

1,4 

1,9 
1,4 

4.4 
3,1 
5.5 

" 1,3 
0,0 

- 4,2 
- 1,1 

1.4 
2.5 

1,9 
1,6 

3,6 

3,9 
0,0 
4,5 

1.0 
2.1 
2.8 

1,4 

2.9 

2,3 
1,3 
2,8 

4,6 
2,1 
8,1 

0,4 
1,0 

- 1,5 
0,0 

1,9 
1,6 
1,8 

'2,4 
3,0 

3,5 
1,5 
8,3 

1,0 
1,3 
0,4 
1,8 

1,3 
1,3 
3;i 

-4,7 

1,9 
1,8 
1,8 

2,5 
6,4 

1,3 
1,3 

-0,1 
3,8 

? k 

9,4 

1,4 

1,4 
0,6 
1,4 

13 j J 
8,4 

- 0,8 

»lopoeba: Porast zaposlenosti v raziskovalni dejavnosti je posledica norialne rasti in prenosa dela raziskovalne 
dejavnosti iz gospodarstva (Finančne in poslovne storitve), Ta prenos se odraža na obsegu rasti v 
družbenih dejavnostih in tudi celotnega negospodarstva, Korektura serije naa da sledeče stopnje rasti 
v letu 1987. V negospodarstvu je število zaposlenih v resnici višje za 1,9 i, v družbenih dejavnostih 
za 2,1 X in v znanstveno raziskovalni dejavnosti za 2,0 K. 

ZAPOSLENI V DRU2BENIH DEJAVNOSTIH IN DRUŽBENIH ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH 
- absolutni podatki 

Tabela: 2 

1982 

784.690 

660.810 

123.88« 

95.400 

46.980 
32.490 
21.470 
7.050 
3.800 

5.190 

8.590 
2.230 
1.060 

1983 

791.070 

665.380 

125.690 

97.490 

47.750 
32.940 
21.900 
7.240 
3.850 

5.350 

8.730 
2.360 
1.080 

1984 

802.380 

675.'390 

126.990 

99.040 

48.210 
33.170 
22.120 
7.040 
3.860 

e.850 
2.420 
1,080 

1985 

814.260 

685.180 

129.110 

101.040 

48.750 
33.530 
22.380 
7.060 
3.930 

5,570 

8.940 
2.470 
1.110 

1986 

827.710 

695.940 

131.760 

103.320 

49.560 
34.040 
22.910 
6.930 
4.040 

9.110 
2.510 
1.130 

1987 

837.550 

702.160 

135.390» 

106.390» 

51.260 
34.760 
23.420 
6.930 
4.220 

6.720» 

9.230 
2.540 
1.160 

1988 

830.310 

692.930 

137.380 

108.430 

52.450 
35.410 
23.710 
7.040 
4.460 

6.850 

9.420 
2.570 

Zaposleni v združene« delu skupaj 

Zaposleni v gospodarstvu združenega dela 

Zaposleni v negospodarstvu združenega dela 
v te«: 
Družbene dejavnosti skupaj 

Izobraževanje in kultura 
Izobraževanje skupaj 
v te#: - osnovno 

- srednje 
- višje in visoko 

Znanstveno raziskovalna dejavnost 

Kultura, usetnost, časopisi, RTV, 
kinomatogra-f i ja skupaj 
v tem: - kultura 

- usetnost 1. 

Telesna kultura, šport 720 730 700 710 730 700 770 
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Zdravstveno in socialno varstvo 
Zdravstvena za-5ćita skupaj 
v tet: - ambulante 

- bolnišnice 

Socialno varstvo skupaj 
v tem: - varstvo otrok 

- varstvo odraslih 

48.420 
32.210 
10.160 
17.710 

16.210 
11.529 
4.180 

Družbene orgnisacije in skupnosti skupaj 29.430 
v temi - Skpščine in družbenopolitični organi 19.660 

- SIS in združenje DZS 6.010 
- Družbenopolitične organizacije 2.810 

49.740 
32.820 
10.300 
13.110 

16.920 
11.890 
4.410 

28.200 
19.660 
5.760 
2.780 

50.830 
33.462 
10.470 
18.510 

17.370 
12.110 
4.570 

27.950 
19.670 
5.500 
2.780 

52.290 
34.220 
10.610 
19.02« 

18.070 
12.370 
4.940 

28.070 
19.870 
5.420 

53.760 
35.060 
10.930 
19.440 

18.700 
12.550 
5.350 

28.360 
20.130 
5.400 
2.830 

55.130 
35.740 
11.120 
19.780 

19.390 
12.870 
5.690 

28.730 
20.400 
5.400 
2.940 

55.980 
36.260 
11.180 
20.110 

19.720 
12.810 
6.170 

28.950 
20.590 
5.360 
3.000 

p a. išje število zaposlenih v raziskovalni dejavnosti m saio posledica tekočega povečanja Števila zaposlenih, 

[ '"dl
p

prer'°Sa de>*/^nosti iz 'Raziskovalnega in razvojnega dela" v gospodarstvu (finančne in poslovne tve,. t-renob poučuje zaposlenost ne samo v družbenih dejavnostih, temveč tudi v negospodarstvu skupaj 
aradi ega prenosa, je tudi primerljivost podatkov sed letoma 1986 in 1987 brez primerne korekture nezanesljiva. 

Zato velja tudi za serijo let pred letosi 1936. 

ZAKLJUČNI RAČUNI 1988 OZD DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - Absolutni podatki - v mio din 

Izobraževanje Raziskovanje Kultura Tel. kultura Zdravstvo Soc. varstvo Skupaj 

Prihodki od SND 877,674 
Prihodki od občanov 86,369 
Drugi prihodki 111,787 

Celotni prihodek 1,075,830 

Porabljena sredstva 280,881 
- Materialni stroški 213,073 

- surovine in »aterial 89,551 
- energija [5,736 
- reval. porab, zalog 1,068 
- ostali uater. stroški 106,718 

- Amortizacija 37,583 
- Ostali reval. stroški 613 
- Ostali stroški 29,612 

Dohodek 794,948 

Izguba 77 

Razporejeni dohodek 795,025 

Obveznosti iz dohodka 87,779 
- del dohodka od izj. ugod. 
- neodvisne obveznosti 15,972 
- odvisne obveznosti 71,807 

Razporejeni čisti dohodek 707,246 

Bruto osebni dohodki 643,828 
- neto osebni dohodki 384,714 
- davki in prispevki iz BOD 259,114 
Neposredna skupna poraba 6,947 
Ostala skupna poraba 21,161 

Akumulacija 22,910 

Davki in prisp. iz BOD in DOH 302,423 

143,700 
90 

235,612 

379,402 

173,988 
117,681 
41,769 

7 ip 3,ili 
1,583 

70,612 
18,692 
12,324 
25,29! 

205,414 

6,380 

211,795 

30,779 

12,862 
17,917 

181,015 

143,900 
86,382 
57,517 
2,131 
9,261 

20,390 

68,192 

112,383 
22,033 

210,782 

345,198 

148,967 
107,068 
15,553 
6,290 

215 
85,009 
i 6,425 
4,025 

21,449 

196,230 

196,230 

31,984 

10,284 
21,700 

164,247 

130,960 
78,384 
m c 11 J l , J f G 

1,476 
9,387 

19,130 

63,4.10 

8,743 
175 

14,304 

13,139 
10,741 
n tqc 4IV 

1,209 
232 

6,706 
1 ,2:0 

10,083 

'.0,083 

1,464 

578 
386 

8,619 

7,581 
a ,5i8 
3,063 

45 
602 

300 

3,592 

907,250 
42,019 

279,938 

i nno nj.17 i<-01 

555,970 
432,361 
221,926 

19,189 
1,392 

18"!, 855 
53,5*5 

n c < c j4J 
67,5(0 

673,236 

32,437 

705,561 

93,946 
T 

47,530 
46,414 

611,615 

573,518 
347,071 
231,447 

7,593 
9,450 

277,764 
112,020 
37,90? 

2,327,513 
262,707 
890,324 

427,686 3,480,544 

138,272 
114,343 
71,459 

7,797 
i 76 

34,917 
12.531 

87 
51,306 

289,414 

289,414 

29,242 

3,707 
25,535 

260,172 

234,658 
i 40,654 
94,004 
4,434 

10,240 

3,347 

139,142 

1,311,218 
995,272 
442,853 
53,938 
4,665 

493,817 
140,036 
19,598 

1 yjO \ Ji i 

2,169,326 

38,395 

2 ,"208,108 

275,191 

90,933 
184,258 

1,932,914 

1,739,444 
1,041,723 

697,720 
22,626 
60,601 

81,249 

804,504 
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ZAKLJUČNI RAČUNI 1988 OZD DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - Indeksi rasti 

Izobraževanje Raziskovanje 

(1987 = 100) 

Kultura Tel. kultura Zdravstvo Soc. varstvo Skupaj 

Prihodki od SHD 
Prihodki od občanov 
Drugi prihodki 

Celotni prihodek 

Porabljena sredstva 
- Materialni stroški 

- surovine in material 
- energija 
- reval. porab, zalog 
- ostali »ater. stroški 

- Amortizacija 
- Ostali reval. stroški 
- Ostali stroški 

Dohodek 

Izguba 

Razporejeni dohodek 

Obveznosti iz dohodka 
- del dohodka od izj. ugod. 
- neodvisne obveznosti 
- odvisne obveznosti 

Razporejeni čisti dohodek 

Bruto osebni dohodki 
- neto osebni dohodki 
- davki in prispevki iz BOD 
Neposredna skupna poraba 
Ostala skupna poraba 

Akumulacija 

Davki in prisp. iz BOD in DOH 

257.7 
298.7 

262.8 

241.1 
280.2 
290.5 
284.2 
327.4 
271.3 
183.0 
183.0 
277.8 

263.4 

157.1 

243.4 

145.7 

284.6 
131.3 

292.7 

303.1 
260.1 
401.7 

1,204.0 
185.0 

214.8 

267.3 

250.2 
230.8 
274.6 

244.8 

241.0 
277.0 
244.5 
280.7 
139.3 ' 
291.3 
223.3 
218.7 
248.7 

248.2 

278.4 

248.5 

181.0 

257.7 
149.2 

C! 

300.7 
260.2 
392.7 

2,449.4 
288.8 

273.4 

281.7 
280.4 
358.5 

324.0 

335.6 
338.6 
323.7 
292.6 
109.1 
347.4 
269.9 

6,708.3 
324.1 

315.7 

315.7 

209.3 

294.4 
184.1 

350.3 

344.3 
296.2 
454.3 

2,050.0 
362.6 

413.6 

305.3 

275.6 
269.2 
327.6 

305.4 

311.8 
329.4 
308.6 
282.5 
293.7 
350.4 
237.7 
166.7 
248.3 

297.5 

297.5 

204.8 

502.4 
147.7 

322.3 

318.7 
272.7 
424.2 
642.9 
396.1 

309.3 

248.6 
405.2 
292.5 

261.0 

290.8 
290.2 
321.0 
273.8 
76.4 

247.4 
199.4 
554.5 
452.7 

240.4 

53,175.4 

252.1 

139.3 
0.3 

308.5 
90.5 

287.9 

311.1 
247.5 
411.8 

3,450.5 
114.8 

rm c H . J 

255.4 

259.7 
272.5 
368.2 

270.1 

267.8 
282.1 
297.9 
286.7 
51.0 

259.1 
175.3 

48.1 
299.9 

271.2 

271.2 

142.4 

297.3 
132.4 

301.9 

313.0 
268.1 
417.9 
773.8 
241.3 

232.8 

255.0 
297.3 
301.9 

268.5 

281.6 
290.2 
304.6 
281.4 
119.5 
283.1 
201.5 
293.7 
335.7 

261.2 

1,615.2 

265.1 

151.8 

295.0 
123.1 

296.6 

309.7 
266.1 
410.1 

1,484.6 
202.0 

226.5 
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275.1 267.6 

(Celotni prihodek - 100) 

Izobraževanje Raziskovanje 

37.9 
0.0 

62.1 

Kultura Tel. kultura 

37.4 
0.8 

61.6 

Zdravstvo Soc. varstvo Skupaj 

Prihodki od SMD 
Prihodki od občanov 
Drugi prihodki 

Celotni prihodek 

Porabljena sredstva 
- Materialni stroški 

- surovine in material 
- energija 
- reval. porab, zalog 
- ostali »ater. stroški 

- Amortizacija 
- Ostali reval. stroški 
- Ostali stroški 

81.6 
8.0 

10.4 

32.6 
6.4 

61.1 

26.1 
19.8 
8.3 
1.5 
0.1 
9.9 
3.5 
0.1 
2.8 

100.0 

45.9 
31.0 
11.0 

1.0 
0.4 

18.6 
4.9 
3.2 
6.7 

43.2 
31.0 
4.5 
1.8 
0,1 

24.6 
4,8 
1.2 
6.2 

100.0 

56.6 
46.3 
11.2 

5 2 
1.0 

28.9 
C Ji i. 
0.0 
5.1 

3.4 
22.8 

100.0 

45.2 
35.2 
18.1 

1.6 
0.1 

15.4 
4.4 
0.2 
5.5 

64.9 
26.2 
fl.9 

100.0 

32.3 
26.7 
16.7 

1.8 
0.0 
8.2 
2.9 
0.0 
2.6 

66.9 
7.5 

25.6 

37.7 
28.6 
12.7 

1.5 
0.1 

14.2 
4.0 
0.6 
4.5 
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Dohodek 

Izguba 

Razporejeni dohodek 

Obveznosti iz dohodka 
- del dohodka od izj. ugod. 
- neodvisne obveznosti 
- odvisne obveznosti 

Razporejeni čisti dohodek 

Bruto osebni dohodki 
- neto osebni dohodki 
- davki in prispevki iz BOD 
Neposredna skupna poraba 
Ostala skupna poraba 
flkuiulacija 
Davki in prisp. iz BOD in DOH 

73.9 

0.0 

73.9 

8.2 

1.5 
6.7 

65.7. 

59.8 
35.8 
24.1 
0.6 
2.0 
2.1 

28.1 

54.1 

1.7 

55.8 

3.4 
4.7 

47.7 

37.9 
22.8 
15.2 
0.6 
2.4 
5.4 
18.0 

56.8 

56.8 

9.3 

3.0 
6.3 

47.6 

37.9 
n»j -f ic « I 
15.2 
0.4 
2.9 
5.5 

18.4 

43.4 

43.4 

6.3 

2.5 
3.8 

37.1 

32.6 
19.5 
13.2 
0.2 
2.6 
1.3 

15.5 

54.8 

2.6 

57.1 

7.6 
0.0 
3.9 
3.8 

49.8 

47.1 
28.2 
18.8 
0.6 
0.8 
0.8 

21.0 

67.7 

67.7 

6.8 

0.9 
6.0 

63.8 

54.9 
32.9 

1.0 
2.4 
2.0 

25.5 

62.3 

1.1 

63.4 
7.9 

2.6 
5.3 

55.5 

50.0 
29.9 
20.0 
0.7 
1.7 
2.3 

23.1 
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(Dohodek = 100) 

Skupaj Izobraževanje Raziskovanje Kultura Tel. kultura Zdravstvo Soc. varstvo 

Prihodki od SHD 
Prihodki od občanov 
Drugi prihodki 

Celotni prihodek 

Porabljena sredstva 
- Materialni stroški 

- surovine in »aterial 
- energija 
- reval, porab, zalog 
- ostali Bater. stroški 

- Amortizacija 
- Ostali revai. stroški 
- Ostali stroški 

Dohodek 

Izguba 

Razporejeni dohodek 

Obveznosti i: dohoukj 
- del dohodka od i zj. ugod. 
- neodvisne obveznosti 
- odvisne obveznosti 

Razporejeni čisti dohodek 

Bruto osebni dohodki 
- neto osebni dohodki 
- davki in prispevki iz BOD 
Neposredna skupna poraba 
Ostala skupna poraba 

AkunuJaci ja 

Davki m prisp. iz BOD m DOH 

110.4 
10.9 
14.1 

135.3 

35.3 
26.8 
11.3 
2.0 
0.1 

13.4 
4.7 
0.1 
3.7 

0.0 

100.0 

11.0 

2.0 
9.0 

89.0 

81.0 
48.4 
32.6 
0.9 
1 f 1. i 

2.9 

38.0 

70.0 
0.0 

114.7 

184.7 

84.7 
57.3 
20.3 

1.8 
0.8 

34.4 
9.1 
6.0 

12.3 

3.1 

103.1 

15.0 

6.3 
8.7 

88.1 

70.1 
42.1 
28.0 
1.0 
4.5 

9.9 

33.2 

57.3 
11.2 

107.4 

175.9 

75.9 
54.6 
7.9 
3.2 
0.1 

43.3 
8.4 
2.1 

10.9 

100.0 

100.0 

16.3 

5.2 
11.1 

83.7 

66.7 
39.9 
26.8 
0.8 
5.0 

9.7 

32.3 

86.7 
1.7 

141.9 

230.3 

130.3 
106.5 
25.7 
12.0 
2.3 

66.5. 
12.0 
0.0 

11.7 

100.0 

100. 

14. 

85.5 

75.2 
44.8 
30.4 
0.4 
6.0 

3.0 

35.6 

134.8 
6.2 

41.6 

182.6 

82.6 
64.2 
33.0 
2.9 
0.2 

28.2 
8.0 
0.4 

10.0 

100.0 

4.8 

104.8 

14.0 
0.0 
7.1 
6.9 

85.9 
51.6 
34.4 

1.1 
1.4 

1.5 

38.3 

96.0 
38.7 
13.1 

147.8 

47.8 
39.5 
24.7 
2.7 
0.1 

12.1 
4.3 
0.0 
3.9 

100.0 

1.3 
8.8 

89.9 

81.1 
48.6 
32.5 
1.5 
3.5 

2.9 

37.7 

i v (. j 
12.1 
41.0 

160.4 

60.4 
45.9 
20.4 
2.5 
0.2 

22.8 
6.5 
0.9 
7.2 

1.8 

101.8 

12.7 

4.2 
8.5 

89.1 

80.2 
48.0 
32.2 
1.0 
2.8 

3.7 

37.1 
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Razmerje ravni osebnih dohodkov 

1979=100, gospodarstvo=l 00 

Gibanje zaposlenosti v izobraževanju 

gospodarit 

skupaj 

negospodar 

1979 1981 1983 1985 1987 1980 1982 1984 1986 1988 
Zavod SRS za dutieno planiranje 

Gibanje zaposlenosti v zdravstvu 

1979=100 

zdravstvo 
 1  
ambdonta 

bobce 

1979 1981 1983 1985 1987 
1980 1982 1984 1986 1988 

Zavod SRS za družbeno planiranje 

1979=100 

1979 1981 1983 _ 1985 1967 1980 1982 1984 1986 1! 
Zavod SRS za duzbero pbniranj* 

Razmerje ravni osebnih dohodkov 

1979=100, gospodarstvo=100 

gospodorst 
 S— 

srednje 

vtsje 

visoko 

80 1979 1981 1983 1985 1987 1980 1982 1984. 1986 1988 
Zavod SRS za družbeno pbmranje 

Razmerje ravni osebnih dohodkov 

1979=100, gospodarstvo=100 

gospodarst 

preventiva 

1979 1981 1983 1985 1987 1980 1982 1984 1986 1988 
Zovod SRS za družbeno pbnironje 
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VREDNOST PROGRAMOV OBČINSKIH SIS 

Zdravstvo 
Raziskovanje 

Izobraževanje 
Kultura 

Telesna kultura 
Otroško varstvo 

Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 

SKUPAJ 

realna rast v letu I 

-2 0 2 4 s 
| Prfdlog SIS ■ Predlog iS SRS 

Izobraževanje 

SpreneMhe razmerij ravni OD 
1988=180,gospodarstvo=100 

3 5^ 

VREDNOST PROGRAMOV REPUBLIŠKIH SIS 
realna rast v letu 1989 

Raziskovanje 
Izobraževat je 

Kultura 
Telesna kultura 
Otroško varstvo 

Socialno sltrbstvo 
Zaposlovanj 

SKUPAJ 
0 

| Predlo* SIS 
80 100 120 

H Predlog IS SRS 
140 160 180 

indeks 100 

rje ravni OD 

»i 
79 88 BI 82 83 84 

leto 

~ Kultura 
" var. kult. 

dobrin 
" Kultura, 

i zob 
" Unet. 
dejavnosti 

Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje 
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PREDSTAVITEV STANJA 

na področju SIS materialne proizvodnje 

1 UVOD 

Namen poročila je podati pregled dogajanj, prikaz stanja ter 
možnosti razvoja v letu 1989 in ključne probleme razvoja 
gospodarske infrastrukture republiškega pomena. Poročilo 
temelji na poročilih samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje in na dokumentaciji, ki je navedena med 
viri. Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvod- 
nje so dolžne letno poročati po Zakonu o združevanju dela 
sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastruk- 
turo v letih 1987-1990 (U.L. SRS 51/86). 

To poročilo uvršča med gospodarsko infrastrukturo dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena, organizirane v SIS 
materialne proizvodnje in izhaja iz stališča , da je posebnega 
družbenega pomena le zadovoljevanje določenih družbenih 
potreb in ne proizvodnja proizvodov za zadovoljevanje teh 
potreb.' U 

Analiza realizacije programa razvoja gospodarske infra- 
strukture ne bi vzdržala strokovne kritike, če bi se ob tem 
omejila zgolj na formalen pregled realizacije v Dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR SLOVENIJE za obdobje 
1986—1990 navedenih investicij. RAZVOJNA VLOGA GOSPO- 
DARSKE INFRASTRUKTURE daje pogled na tisto problema- 
tiko, ki ima skupne poteze v različnih dejavnostih gospodar- 
ske infrastrukture in ki pomembno vpliva na uspešnost teh 
dejavnosti. »REALIZACIJA...« opiše glavne značilnosti 
- višine zbranih sredstev za gospodarsko infrastrukturo repu- 
bliškega pomena v predvsem v odnosu do načrtovanega. 
Prikazana so tudi vlaganja v investicijske objekte, navedene 
v SaS o temeljih plana SIS materialne proizvodnje za obdobje 
1986 - 1990, ki še niso dokončani, po podatkih SDK. »PRE- 
GLED PO DEJAVNOSTIH« pokaže značilnosti v razvoju posa- 
mičnih SIS materialne proizvodnje oz. gospodarske infra- 
strukture. Velike razlike med njimi so deloma odraz razlike 
v naravi vsebine, so pa tudi posledica samosvojega (slučaj- 
nega) razvoja v samoupravni organiziranosti, v kateri je meha- 
nizem za koordinacijo zapleten, neizdelan in neučinkovit. 
Podpoglavje »PREDVIDEVANJA ZA LETO 1989« pokaže pred- 
videvanja v tem letu. Poglavja 6,7 in 8 prikazujejo predlog 
usmeritev za nadaljne aktivnosti. Poglavji 8 in 9 je naveden 
glavni vir informacij, na koncu pa so dodani numerični 
podatki v preglednicah pod tč. 10. 

III. 
Orientirano na problematiko SIS-ov poročilo ne analizira 

gospodarskih in posledic prednostnega položaja nekaterih 
izvajalcev pri pridobivanju dela ali naročil pri samoupravnih 
interesnih skupnosti. Iz poročil SIS ni bilo možno razbrati, iz 
zaključnih računov pa tudi ne, kolikšen del združenih sred- 
stev je potrebnih zaradi vzdrževanja morebitnih prevelikih 
kapacitet izvajalcev in dobaviteljev, ki ne bodo nikoli izrab- 
ljene, koliko za vzdrževanje nerentabilnih proizvodnih progra- 
mov in koliko nas stanejo naložbe v sicer sodobne proizvod- 
nje, ki bi morale biti visoko akumulativne, pa niso. Sedaj 

.uporabljani sistem pokrivanja izgub oz. izpadov pričakovanih 
'(planiranih) prilivov sredstev reprodukcije izvajalcem in kori- 
giranje cen na osnovi inflacijskih indeksov ne vzpodbuja 
boljšega izkoriščanja kapacitet. Motivacija za izboljšanje 
učinkovitosti bi bila le tržna vzpodbuda učinkovitim. 

Skrb za infrastrukturne dejavnosti bo v bodoče morala 
preseči zgolj zbiranje sredstev za financiranje izvajalcev. 
Družbeno politične skupnosti bodo morale ob pomoči od 
izvajalcev neodvisnih strokovnih služb poskrbeti tudi za večjo 
racionalnost porabe teh sredstev, zagotoviti realno planiranje 
v zoženih možnostih financiranja in na tej osnovi določati 
priorite med investicijami v posamični dejavnosti, pa tudi 
selektivno med področji gospodarske infrastrukture. 

1 Nekateri panožni zakoni postavljajo stvar drugače. 

IV. 
Med zahtevami po večji učinkovitosti SIS materialne Pr°|z- 

vodnje s poudarkom na gospodarski infrastrukturi so bila 
izpostavljena med drugim tudi vprašanja koordinacije med 
temi skupnostmi, racionalnost pri porabi sredstev za gospo- 
darsko infrastrukturo in razmerja med enostavno in razširjeno 
reprodukcijo v zoženih finančnih možnostih. Spremembe 
v gospodarjenju in v organiziranosti nosilcev gospodarjenja 
v gospodarski infrastrukturi so bile zahtevane že v začetku 
teqa srednjeročnega planskega obdobja. 

V letu 1985 je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi gradiva 
Nekatera vprašanja ureditve družbenoekonomskih odnosov 
in samoupravne organiziranosti samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje sprejela stališča in sklepe. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je leta 1986 ze poročal 
o uresničevanju teh stališč. 

Na nekatere probleme s področja gospodarske infrastruk- 
ture in delovanja SIS materialne proizvodnje so opozorile 
majske in jesenske analize v tem planskem obdobju. Zahtevo 
po podrobnejši analizi delovanja in učinkovitosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje je ponovno 
podprla tudi Skupščina SR Slovenije junija 1988. Tudi zadnje 
analize, stališča in sklepi Gospodarske zbornice Slovenije 
zahtevajo razbremenitev gospodarstva, kar narekuje tudi pro- 
učitev ustreznosti financiranja gospodarske infrastrukture. 

Gospodarska zbornica v svojih analizah ugotavlja zaostaja- 
nje vlaganj v gospodarsko infrastrukturo, predlaga pa tudi 
spremembe v gospodarjenju z gospodarsko infrastrukturo, 
med drugim, »da naj se poenostavljena konfrontacija izvajal- 
cev in uporabnikov... prenese na reševanje dejanskih razvoj- 
nih vprašanj«, vendar ne predlaga hitrih sprememb, saj pred- 
laqa. da se pripravijo nekatere podrobnejše strokovne osnove 
in analize za prihodnje plane. Tak predlog bi bil sprejemljiv le 
ob oceni da razmere še niso kritične. To bi omogočilo, da 
bodo ukrepi strokovno utemeljeni, dinamika sprememb pa bo 
usklajena s spremembami zakonodaje, ki bo sledila spreme- 
njeni Ustavi SRS in bo posegla v organizacijo in v odnose na 
t8l|zhodišča'ekonomske in razvojne politike za leto 1989 dolo- 
čajo v točki 3., da bo Izvršni svet SR Slovenije v letu 1989 
s konkretno navedenimi aktivnostmi izboljšal delovanje 
sistema upravljanja in povečal njegovo učinkovitost tudi na 
področjih upravljanja z gospodarsko infrastrukturo (alineje 
v tč 3 3). Taka usmeritev je bila podana tudi v ekspozeju 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na zase- 
danju Skupščine 16. 12. 1988. 

DOGOVOR 1986 - 90 

Program razširjene reprodukcije 
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2. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

2.1 RAZVOJNA VLOGA GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE 

Zaradi pomena gospodarske infrastrukture in vpliva na 
celoten gospodarski in družbeni razvoj so opredelitve do 
razvoja infrastrukture prisotna v celotnem Družbenem planu 
SR Slovenije. 

V poglavju 5. 16 Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986 1990 so opredeljene nujne potrebe družbene reproduk- 
cije od katerih je odvisno uresničevanje temejnih ciljev plana 
To so: 

- nujna oskrba z energijo; 
— ključni infrastrukturni objekti na področju prometa in 

zvez; 
- zagotavljanju osnovnih prehrambenih proizvodov; 
— zaščiti vodnih virov in druge. 
Predvideno je bilo, da bodo samoupravne organizacije in 

skupnosti, ter družbeno politične skupnosti redno spremljale 
uresničevanje svojih srednjeročnih planskih aktov, ter ukre- 
pale. V samoupravni organiziranosti je sicer vloga in odgovor- 
nost organov državne uprave (Komitejev) omejena, predvi- 
dene vloge pa niso mogli odigrati tudi zaradi sestave Komite- 
jev. Ta je skoraj identična s sestavo Splošnih združenj pri 
Gospodarski zbornici. Splošna združenja pa v skladu s svojim 

- statutom zastopajo predvsem monopolne interese izvajalcev. 
Na ta način so zmanjšane možnosti za neodvisno delovanje 
državne uprave. 

Tržni in ekonomski mehanizmi ob zadrževanju subvenci- 
oniranih cen infrastrukturnih dejavnosti pod proizvodno 
ceno, vzpodbujajo povpraševanje po storitvah in proizvodih 
teh dejavnostih ter vodijo v zahtevo po povečevanju kapacitet 
infrastrukturnih sistemov (npr.Energetika). Oboje narekuje 
različne načine subvencioniranja teh dejavnosti. Samo delno 
bo možno situacijo izboljšati z iskanjem notranjih rezerv 
v infrastrukturnih sistemih na osnovi analize stroškov teh 
sistemov, z izboljšanjem načinov gospodarjenja in organizira- 
nosti ter z večjim uveljavljanjem stroke in v svetu uveljavljenih 
principov upravljanja sistemov. 

Uveljavitev drugačnih načinov financiranja infrastrukture bi 
preko tržnih mehanizmov vodila do drugačnega ravnotežja 
med povpraševanjem in ponudbo. Npr. nadomestitev združe- 
nih sredstev gospodarstva po dogovorjeni prispevni stopnji 
z združevanju sredstev v ceni za enoto (kWh,tona ) ali 
plačevanje fiksnih stroškov infrastrukturnih sistemov (prik- 
ljučna moč, takse za avtomobila ). 

Združevanje sredstev za infrastrukturo, ne glede na rabo 
storitev infrastrukturnih sistemov, ne vzpodbuja racionalnosti 
pri rabi storitev, omejuje pa tudi možnosti za vrednotenje 
investicij po ekonomskih kriterijih. 

Vzdrževalna in investicijska dela v infrastrukturo so v mno- 
gih državah tudi instrument za uveljavitev določenih odnosov 
v gospodarstvu (javna dela) in za (neboleče) intervencije v nje- 
gov razvoj. Tako n. pr. z oddajanjem del na licitacijah ustvar- 
jajo povpraševanje po storitvah in izdelkih drobnega gospo- 
dastva in ostalega gospodarstva in s tem vzpodbujajo njegov 
razvoj. Enake možnosti mnogih ponudnikov na licitacijah 
vzpodbujejo in nagrajujejo inovativnost ponudnikov pri izpol- 
nitvi pogodb. S posebnimi (manj strogimi) pogoji za tehnolo- 
ško napredne ponudbe nudijo poligon za uveljavljanje novih 
tehnologij V pripravi in v realizaciji investicij infrastrukturnih 
dejavnostih skoncentrirano strokovno znanje pogosto omo- 
goča formiranje tehničnih oz. tehnoloških pravil in standar- 
dov ali pogodbenih odnosov, ki potem postanejo vodilo pri 
podobnih delih na drugih področjih gospodarstva. Praviloma 
pa ne subvencionirajo nesposobnih izvajalcev s po potrebi pri 
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Naloga javnih služb oz. 
administracije je namreč predvsem zaščita interesov uporab- 
nikov, in ne vzdrževanje trajno nesposobnih izvajalcev. 

2 O subvencioniranju govorimo praviloma le v tistih primerih, ko 
mimo cene zbrana sredstva pokrivajo tudi nepokriti del lastne cene. 
Dejansko pa bi bilo ustrezno v ceno vključiti najmanj povprečno 
stopnjo razširjene reprodukcije v gospodarstvu, za infrastrukturne 
dejavnosti posebnega razvojnega pomena (n.pr. telefonija s teleko- 
munikacijami) pa celo več. 

2.2 VODENJE INVESTICIJ 
V pripravi in realizacij investicij v infrastrukturo se pri večini 

infrastrukturnih dejavnosti kažejo različne pomankljivosti, ki 
zmanjšujejo učinkovitost investiranja. Te so lahko v izboru 
investicij, v kapacitetah in v tehničnih značilnostih, lokaciji in 
dinamiki gradnje (glej preglednico št. 12 in 13). Skupno pa jim 
je to, da vložena družbena sredstva ne prinašajo največjih 
možnih učinkov. Povečanje učinkovitosti na tem področju bi 
dejansko pomenilo razbremenitev gospodarstva. Možni 
učinki pa so ob evidentni koristnosti vendarle omejeni in jih 
poleg tega ni možno doseči v kratkem času. 

V mnogih državah so (uporabniki, to je javnost) kontrolo in 
vodenje investicij, zlasti v infrastrukturo, prepustili državni 
administraciji oz. javnim službam, ki svoje odgovornosti za 
investicije ne morejo prenesti na drugega. Te sicer praviloma 
oddajajo večino poslov usposobljenim izvajalcem po pogod- 
bah, tudi za investitorski inženiring, če nimajo lastnih ustrez- 
nih služb. Pri tem pa vendarle ohranjajo vso kotrolo nad 
porabo sredstev in vsem, kar vpliva na učinkovitost investicij, 
vključno s supemadzorom nad pripravo in nad njihovo reali- 
zacijo. 

Posebna samoupravna skupnost za elektriko in premog je 
na skupščini v decembru 1988 poročala o slabostih pri reali- 
zaciji planov razširjene reprodukcije. Ugotavlja poleg pomanj- 
kanja sredstev tudi neučinkovitost pri pripravi, pri realizaciji 
in pri vodenju investicij v elektrogospodarstvu in premogovni- 
štvu. Energetiki vidijo rešitev v tem, da investitorske posle in 
vodenje investicij opravljajo za določeno vrsto del strokovno 
usposobljene organizacije s primernimi referencami na dolo- 
čenem področju. 

V energetski politiki se odražajo močni lokalni interesi 
z območij energetskih kombinatov, strokovne podlage za 
odločanje o elementih energetskega sistema pa odražajo bolj 
podjetniške interese proizvajalcev, kakor narodnogospodar- 
ske. V takih razmerah ni pričakovati narodnogospodarsko 
najbolj racionalne proizvodnje energije, niti ne vzpodbude 
racionalni rabi in proizvajalcem energije izven energetskega 
gospodarstva za povečanje proizvodnje. 

Neučinkovitost pri vodenju investicijskih poslov se odraža 
tudi v velikih podražitvah investicij, ki jih za investicije elektro- 
gospodarstva (tudi druge npr.komunala, stanovanja) ugotav- 
lja tudi Komisija za oceno investicij v svoji analizi. 

nr.c!l0k?r"? Služba SkuPnosti 23 ceste je vse investitorske posle vključno z zasnovo investicij in z opravili pri vsklajeva- 
nju planov (delitev zelo odgovorne faze planiranja) ter s pri- 
pravo projektov predala s pogodbo v izvedbo DO lnženirinqu 
tako da ta nastopa kot izvajalec priprave dokumentacije oz 

rlcto i?f T/16 l2vedbe (realizacije). S tem je Skupnost za 
h lnv®stltor m financer odstopila od pri investicijskih poslih uveljavljenega in zelo učinkovitega inštrumenta revizije 

rjek,f s.s1ranl od izvajalcev in od projektantov neodvisnih konzultantov in se na ta način odmika od svoje polne odgo- 
vornosti za racionalno ravnanje s sredstvi do uporabnikov 
odreka pa se tudi ene od možnosti za učinkovito kontrolo nad 
realizacijo programov investicii. 

Zveza vodnih skupnosti je ohranila institut revizijske komi- 
sije, ki projekte preverja in ugotavlja njihovo ustreznost. Nad 
izvedbo investicij pa nima pregleda in je ne kontrolira. 

S posebnimi problemi se srečujejo pri pripravi in realizaciji 
investicij v komunalnih in v ostalih dejavnostih v pristojnosti 
občin. Tu je poleg pomanjkanja strokovnega kadra pogosto 
problem racionalno načrtovanje in gradnja naprav za potrebe 
več občin. 

Sicer pa je nezadostna učinkovitost v planiranju, izbiri, 
pripravi in v realizaciji investicij prisotna v različno modificira- 
nih oblikah tudi pri drugih interesnih skupnostih (energetika, 
komunala, kmetijstvo, stanovanjska gradnja, PTT). Praviloma 
so investicije v gospodarsko infrastrukturo kapitalno inten- 
zivne in je zato občutljivost teh investicij na investicijsko 
vrednost velika. Tu odprta problematika na področju gospo- 
darske infrastrukture je prisotna in različno uspešno urejena 
v vseh družbenih sistemih3 in ni neposredno vezana na druž- 
beno ureditev. Je pa v nekaterih državah to področje izjemno 
uspešno urejeno in je velika razlika v pravni ureditvi in še 
zlasti v praktičnem izvajanju. 

3 n.pr. Hamurabijev zakonik 
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2.3 OBLIKOVANJE CEN IN POLITIKA CEN 
Dosedanje oblikovanje cen ne temelji na politiki cen, ki bi 

imela za cilj vspodbujanje izbrane razvojne strategije preko 
tržnih in drugih instrumentov. 

Današnje vodenje politike cen oz. določanja režimov obli- 
kovanja cen infrastrukturnih dejavnosti, ki so v sklopu posa- 
meznih SIS materialne proizvodnje, temelji na iskanju kom- 
promisnega ravnotežja med zahtevami izvajalcev in plačilnih 
sposobnosti posameznih sektorjev industrije. Konkretno se 
oblikujejo v skladu z predpisi na naslednjih nivojih: 

Zvezna pristojnost: 
Z Zakonom o sistemu družbene kontrole cen (uradni I. 

SFRJ, št. 28/87) organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo 
z proizvodnjo energije in energetskih surovin, opravljanjem 
storitev železniškega in PTT prometa, oblikujejo cene svojih 
proizvodov oz. storitev v skladu s skupnimi elementi za obli- 
kovanje cen, določenimi v planskih ali drugih aktfh na ravni 
federacije. Glavna določila za cene energije in energetskih 
surovin, opredeljena z družbenim planom 1986-1990 so: 

- opredeljevanje skupnih elementov za oblikovanje cen, 
- skupni elementi so (1) povprečni potroški na osnovi 

enotnih standardov in normativov (2) razmerja na ravni sve- 
tovnih cen (3) razmerja med cenami energentov, 

- vpliv posamičnih elementov na cene proizvodov in stori- 
tev mora biti v skladu z dolgoročnim programom ekonomske 
stabilizacije, . 

- cene električne energije določijo OZD na osnovi skupnih 
elementov, razčlenjenih v okviru Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva, na katere v skladu z Zakonom o sistemu 
družbene kontrole cen (Ur.l. SFRJ,št.28/87) daje soglasje 
Zvezni izvršni svet. . 

Po sprejetju ukrepov 28.maja 1988 je kljub obsežni liberali- 
zaciji cen pri cenah električne energije in delu cen ptt storitev 
trenutno še ohranjen neposredni nadzor. 

Republiška pristojnost: 
Z republiškim zakonom so urejena vprašanja družbene kon- 

trole cen v SR Sloveniji. V republiški pristojnosti se lahko 
sprejemajo ukrepi neposredne kontrole cen proizvodov in 
storitev v dejavnostih : storitve v železniškem prometu (razen 
prevoza potnikov in blaga), pomorski promet, prevoz potni- 
kov in blaga v cestnem prometu. Z republiškimi predpisi je 
bilo v maju 1988 omogočeno samostojno oblikovanje cen za 
pretežen del proizvodov in storitev iz republiške pristojnosti, 
med letom pa je prišlo do nadaljnega sproščanja cen tako, da 
je v začetku leta 1989 za cene vseh proizvodov in storitev 
omogočeno oblikovanje cen po pogojih trga. 

Občinska pristojnost: 
Z Zakonom o sistemu družbene kontrole cen v SR Sloveniji 

se v občinah lahko sprejemajo ukrepi posameznih oblik nepo- 
sredne kontrole cen v dejavnostih: gozdarstvo, vodno gospo- 
darstvo, visoke gradnje ter instalacijska in zaključna dela 
v gradbeništvu, rečni in jezerski promet, storitve v cestnem 
prometu in mestni promet, stanovanjsko-komunalna dejav- 
nost in urejanje naselij in prostora. Trenutno je neposredni 
nadzor ohranjen le pri stanarinah, osnovnih komunalnih stori- 
tvah ter v mestnem prometu, medtem ko se v vseh ostalih 
področjih cene oblikujejo po pogojih trga. 

Problematika pri odpravljanju cenovnih disparitet: 

1. Električna energija in premog 
Za pretežen del proizvajalcev surovin in energije velja, da je 

njihova stroškovna cena (seštevek stroškov, ki tvorijo lastno 
ceno) odločilna pri oblikovanju prodajne cene (elektrogospo- 
darstvo, pridobivanje premoga, proizvodnja naftnih deriva- 
tov). Stroškovna (lastna cena) v elektrogospodarstvu in prido- 
bivanju premoga dokazujeta, da imata ti dve panogi perma- 
nentne težave s pokrivanjem stroškov in s tem vrsto resnih 
problemov: 

- izgube v teh panogah, ki onemogočajo normalno repro- 
dukcijo sektorjev; 

- redistribucija dohodka iz energetskih sektorjev v druge 
sektorje, zaradi nerealnih cen energije; 

- takšne cene ne spodbujajo k procesu prestrukturiranja 
gospodarstva v energetsko manj potratne proizvodnje 

Veliki cenovni premiki, sproženi z zvezno administracijo kot 
odprava cenovnih disparitet, so zapustili določene posledice 
tudi v slovenskem gospodarstvu. 

Čep^fv so cene električne energije in premoga rasle, se je 
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ekonomski položaj teh dejavnosti poslabševal, ker so še 
hitreje od izhodnih cen rasli proizvodni in poslovni stroški na 
enoto proizvoda. Pri tem je značilno, da so stroški na enoto 
energije v Sloveniji naraščali veliko hitreje, kot je znašal 
povprečni porast v Jugoslaviji. Največji stroškovni porast 
v tem srednjeročnem obdobju, so beležili v Sloveniji premo- 
govniki, tako da so prodajne cene pokrivale samo 75% lastne 
cene lignita in 69% lastne cene rjavega premoga (zadnji 
podatki so za leto 1987, ki so celovito urejeni in ovrednoteni). 
Prav tako so imele npr. hidroelektrarne z doseženim celotnim 
prihodkom v devetih mesecih 1987 nepokrite kar 41,1% lastne 
cene in termoelektrarne nepokrite 9,4% lastne cene . Poveče- 
vanje cen električne energije in odpravljanje cenovnih dispa- 
ritet med elektrogospodarstvom in premogovništvom bi lahko 
bila dobra osnova za uspešno poslovanje elektrogospodar- 
stva in premogovništva v letu 1989, če se seveda ne bi isto- 
časno povečevali tudi stroški poslovanja. Zaradi tega je nujno 
ukrepati na naslednjih področjih: 

- oblikovanje cen energije po skupnih elementih za 
celotno Jugoslavijo, tako da ZIS odobrava linearna povečanja 
cen za vse porabnike električne energije in premoga, ne glede 
na razl'ke v proizvajalnih stroških in ne glede na razmere 
(geomontanske, strukturno-energetske, proizvodne, dohod- 
kovne itd.) ni v skladu z tržno usmeritvijo v gospodarstvu in ne 
vspodbuja racionalnejšega poslovanja. Tržne odnose defor- 
mira tudi pokrivanje izgub elektrogospodarstvu in premogov- 
ništvu5; 

- glede na sistem pokrivanja izgub v elektrogospodarstvu 
in premogovništvu ter omejene količine električne energije in 
premoga, ki so na voljo za medregionalne dobave, se bo 
praksa linearnega indeksiranja cen, ki jih določa ZIS v odstot- 
kih morala spremeniti, prav tako pa bo metodologija za oce- 
njevanje disparitet in potrebnih premikov cen morala kot 
izhodišče jemati realne naravne in tehnološke razmere v pro- 
izvodnji po proizvodnih in ekonomskih integracijah ter stro- 
ške ekoloških zahtev v različnih okoljih. 

2. Železniško gospodarstvo: 
V nasprotju s preteklim letom, ko je Zvezni izvršni svet 

z administrativnimi posegi preprečeval sprotno prilagajanje 
cen železniških storitev in s tem pripeljal železnico v najtežji 
gospodarski položaj po vojni, je treba v letu 1989 za normalno 
poslovanje železnice omogočiti tekoče prilagajanje cen želez- 
niških storitev na osnovi skupnih elementov za oblikovanje 
cen, ob hkratnem uveljavljanju gospodarsko poslovne usme- 
ritve železnice v tržnih pogojih. Realno vrednotenje produk- 
cijskih faktorjev na železnici je temeljni pogoj za izboljšanje 
gospodarskega položaja železnice, saj železnica ni več mono- 
polist na trgu prometnih storitev; vpliv njenih cen na življen- 
ske stroške in na cene proizvodov gopodarstva je minimalen. 
Tako bi na npr. povečanje cen železniških storitev za 100% 
vplivalo le z 0,15% na življenske stroške in z 0,58% na cene 
proizvodov in storitev gospodarstva. Primerjava cen na JZ 
nasproti cenam železniškega prevoza v nekaterih evropskih 
državah kaže na ogromne razlike v JZ. Tako npr. so bile: 

- cene v decembru 1988 višje na čehoslovaških železnicah 
na 4,7 krat, na zahodnonemških železnicah 20,8 krat in na 
avstrijskih železnicah za 16,6 krat od JŽ v notranjem potni- 
škem prometu; 

- razlike v cenah v tovornem prometu so sicer nekoliko 
nižje kot v potniškem, vendar pa so te razlike še vedno zelo 
velike (v decembru 1988 so bile npr. višje v Cehoslovaški za 
2,2 krat, v Zahodni Nemčiji za 6,9 krat in v Avstriji za 6,8 krat). 
Te razlike v cenah se konstantno povečujejo, izrazito pa so se 
povečale v letu 1988, zlasti v potniškem prometu. Cene 
v železniškem prometu bi se morale oblikovati tako, da pokri- 
vajo: 

- stroške enostavne reprodukcije (vključno z vzdrževanjem 
in amortizacijo prometne infrastrukture); 

4 Vir: Bilten Inštituta za ekonomsko diagnozo in prognozo - Maribor 
— Januar 1988 
5 S sedanjim netržnim načinom določanja cen niso zadovoljne tudi 
druge republike. Tiste, ki imajo najnižje cene premoga aH električne 
energije in ne morejo prodajati premoga in elektrike po višji ceni 
(Srbija, BiH) po drugi strani pa elektrogospodarstva, ki imajo pri 
sedanjih cenah velike izgube (SRH). Ta neskladja bi se izravnala 
v kolikor bi deloval trg energentov in če bi elektrogospodarstva 
delovala kot enoten sistem. 
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- osebne dohodke v višini, ki zagotavljajo razširjeno repro- 
dukcijo delovne sile z upoštevajnjem delovnih pogojev 
v posameznih panogah prometa ter storilnost; 

- del sredstev za razširjeno reprodukcijo transportnih sred- 
stev in opreme in del sredstev za vzdrževanje, izgradnjo in 
modernizacijo prometne infrastrukture (del sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo, je potrebno zagotoviti nepovratno od upo- 
rabnikov storitev in DPS); 

3. Luka Koper 
Luka Koper bo tudi v letu 1989 oblikovala cene v skladu 

s svojo poslovno politiko in tržnimi možnostmi, pri čemer bo 
z razvojno premijo zagotavljala del sredstev za razvoj luških 
zmogljivosti skupnega pomena. 

4. Letališča 
S prihodki od osnovnih in stranskih dejavnosti bo Letališče 

Ljubljana tudi v letu 1989 ustvarilo minimalna sredstva za 
razvoj. Za to je potrebno za gradnjo objektov na Letališču 
Ljubljana, ki so nujen predpogoj za varen sprejem in odpravo 
letal, zagotoviti poleg sredstev SIS za letališko dejavnost še 
dodatna sredstva. 
5. PTT promet 

Na podlagi skupnih elementov za oblikovanje cen so se 
cene PTT storitev začele oblikovati šele v drugem polletju 
1988. Ob uveljavitvi skupnih eltementov za oblikovanje cen je 
bila sprejeta usmeritev, da bodo cene PTT storitev kvartalno 
rasle nekoliko hitreje, tako, da bodo zajele tekočo rast cen 
proizvajalcev industrijskih proizvodov in postopno odpravile 
ugotovljeno dispariteto cen PTT storitev do leta 1990. Zvezni 
izvršni svet je z administrativnimi posegi onemogočal 
dosledno uresničevanje sprejete usmeritve tako v letu 1988 
kot tudi v prvih mesecih letos. Zato je treba'poleg prizadevanj 
PTT organizacij za racionalno in tržnim razmeram prilagojeno 
poslovanje zagotoviti tekoče prilagajanje PTT storitev na 
osnovi skupnih elmentov za oblikovanje cen. Pri tem je 
potrebno ohraniti v letu 1988 uveden del cene telefonskega 
impulza v višini 30% cene, ki je namenjen izključno za potrebe 
razširjene reprodukcije. S pomočjo sredstev, ki so jih PTT 
organizacije do sedaj zbrale na tej podlagi, je že začeta 
izgradnja nekaterih pomembnih PTT zmogljivosti magistral- 
nega in mednarodnega pomena. Cene telefonskega pogovora 
v SFR Jugoslaviji (91 din/min) so v povprečju 4 krat nižje kot 
v ostalih evropskih državah. To velja tudi, če se primerjamo 
z evropskim jugom kot npr. Portugalska 326 din/min, Španija 
380 din/min, Italija 564 din/min. 

Primerjava celotnega prihodka PTT organizacij v SR Slove- 
niji, pridobljen na podlagi opravljenih PTT storitev, z material- 
nimi stroški gospodarstva v SR Sloveniji kaže, da znaša delež 
stroškov za PTT storitve v materialnih stroških gospodarstva 
cca.1%. Podatek potrjuje, da so stroški za PTT storitve zane- 
marljivi v primerjavi z ostalimi stroški gospodarstva, kar kaže 
da je zahteva za zagotavljanje sredstev za hitrejši razvoj PTT 
prometa skozi višje cene posameznih PTT storitev v celoti 
upravičena. 

2.4 REGIONALNI RAZVOJ 
Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 

na republiškem nivoju skrbijo v prvi vrsti za magistralne 
infrastrukturne sisteme posebnega družbenega pomena za 
skladen gospodarski razvoj Slovenije, kar je osnova tudi za 
ustvarjanje pogojev za razvoj manj razvitih in za skladen 
regionalen razvoj z izenačevanjem opremljenosti in dostop- 
nosti. Izdvajajo tudi dogovorjena sredstva za gradnjo infra- 
strukturnih objektov na manj razvitih območjih, kar naj bi 
podpiralo realizacijo programa razvoja na teh območjih. Ne 
obstajajo pa celoviti programi razvoja teh območij, v katerih 
bi bili določeni cilji opremljanja teh območij z infrastrukturo. 
Sredstva za podporo tem območjem se ne evidentirajo na 
skupnem računu, kar bi omogočalo kontrolo in pregled nad 
usmerjanjem in nad učinkovitostjo porabe teh sredstev. 

Gospodarno bi bilo vskladiti programe izgradnje infrastruk- 
ture na teh območjih z ostalimi dejavnostmi in s -posegi 
v prostor. Tako n.pr. bi bilo potrebno vskladiti gradnjo gozd- 
nih cest z gradnjo občinskih, z zaščito pred erozijo (hudour- 
niki), zaščito pred erozijo z gradnjo malih hidroelektrarn in 
oskrbo z vodo, gradnjo električnega omrežja s telefonskim 
omrežjem in drugo. Že pri pripravi programov izgradnje je 
potrebno oceniti tudi finančne in druge možnosti za vzdrževa- 
nje objektov in vire sredstev za vzdrževanje. Stroški vzdrževa- 

nja teh objektov lahko pomenijo pomembno razvojno ome- 
jitev. 

Priprava celovitih projektov razvoja manj razvitih in hribovi- 
tih območij, njihovo vsklajevanje in izvedba je strokovno 
zahtevna naloga in ne moremo pričakovati optimalnih rešitev 
od nerazvitih občin s šibko kadrovsko zasedbo in ob parcial- 
nih pristopih k reševanju problemov. Pač pa bi lahko pri 
strokovnem delu precej prispevale strokovne službe in institu- 
cije za določena področja na republiškem nivoju. 

2.5 VARSTVO OKOLJA 
Infrastrukturni sistemi v celoti in večji objekti infrastrukture 

še posebej so predmet razprav in podrobnejšega ocenjevanja 
vplivov na okolje iz različnih razlogov: 

- imajo bolj ali manj enotne mehanizme za upravljanje in se 
zdijo bolj obvladljivi, 

- veliki objekti močno posegajo v okolje, 
- financirajo se z združenimi sredstvi in so zato bolj izpo- 

stavljeni in obvladljivi, 
- imajo neposreden vpliv na celoten razvoj. 
Ob pomanjkanju celovitega pregleda nad stanjem okolja in 

nad viri onesnaževanja (ekološke bilance) in ker ni celovitega 
načrtovanja posegov v okolje in strokovnih osnov za to. Slabo 
poučena javnost naslavlja parcialne in pogosto strokovno 
neutemeljene zahteve na posamezne infrastrukturne sisteme, 
kar močno ovira realizacijo racionalnih in strokovno utemelje- 
nih rešitev. Rezultati na pozitivnih ciljih temelječih aktivnosti 
za izboljšanje okolja se tako pogosto sprevračajo v svoje 
nasprotje in ne škodujejo le razvoju infrastrukture, ampak 
tudi upočasnjujejo procese in aktivnosti, ki bi izboljšali okolje. 

2.6 INTEGRACIJSKI PROCESI V EVROPI 
V planskih dokumentih ni bil v celoti predviden in upošte- 

van vpliv integracijskih procesov v Evropi na razvoj Slovenije. 
To se posebej odraža v razvoju prometne infrastrukture, kjer 
v zadnjem času Jugoslavija intenzivno vsklajuje svoje z inte- 
resi Evropske gospodarske skupnosti za usposobitev tranzit- 
nih prometnih koridorjev skozi Jugoslavijo/ 

Tem jugoslovanskim interesom prilagajajo v okvirih možno- 
stisvoje programe tudi Skupnost za ceste Slovenije in Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana. Pri tem je poudarek na poslov- 
nih interesih teh prometnih dejavnosti, ki ugotavljajo možno- 
sti za finančne koristi od tranzita. V načrtovanju gospodarske 
infrastrukture pa še vedno nima ustreznega mesta infrastruk- 
turna vloga teh dejavnosti za slovensko gospodarstvo, ampak 
je razvoj prometne infrastrukture predvsem podrejen intere- 
som pridobivanja dohodka od tranzita. 

Pri veljavnih načrtih razvoja infrastrukture tudi še niso 
v celoti proučeni posredni učinki izbranih in alternativnih 
variant naložb na razvoj slovenskega gospodarstva in na 
njegovo prilagajanje ter doseganje naše kompatibilnosti 
z evropskimi gospodarstvi. 

Da bo naše gospodarstvo postalo kompatibilno z drugimi 
evropskimi gospodarstvi pa bo potrebno tudi v gospodarski 
infrastrukturi skrbeti za skladnost tehničnih lastnosti infra- 
strukture z uveljavljenimi standardi v Evropi. To so n.pr. 
gabariti in nosilnost prometnic, varnostne lastnosti cest ter 
načela skrbi za okolje. 

3 REALIZACIJA SaS O TEMELJIH PLANA 
Za realizacijo programa razvoja samoupravnih interesnih 

skupnosti je značilno, da se cilji, ki so bili sprejeti z družbenim 
planom in SaS-om o temeljih plana, ne uresničujejo, temveč 
se razkorak povečuje. Eden od pomembnih vzrokov je v prili- 
vih sredstev, ki močno zaostajajo za načrtovanimi, zato plan 
ne bo realiziran. Gospodarstvo ne združuje sredstev v dogo- 
vorjeni realni vrednosti, temveč so združena sredstva zmanj- 
šana najmanj za polovico stopnje inflacije. S tem je gospodar- 
stvo trenutno razbremenjeno dela prispevkov, poleg tega pa 
s temi sredstvi razpolaga do datuma vplačila. Ni pa gospodar- 
stvo s tem tudi razbremenjeno, ker zaostajanje v razvoju 
infrastrukture dejansko povečuje svoje stroške. 

Razkoraka med načrtovanimi stopnjami rasti fizičnega 

6 »Savetovanje problematika transport izmedju SFRJ i EZ«, Maribor, 
22. feb. 1989, posebej med ostalim predstavitev politike zveznega 
komiteja za promet in zveze, govor tov. Grahorja. 
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obsega proizvodnje in dejansko doseženimi, med načrtovano 
in dejansko inflacijo, zaostajanja v realizaciji programov raz- 
voja celo za zbranimi sredstvi, tudi zaradi relativno hitrejše 
rasti cen investicijskih del in gradbeništva, smotrnega raz- 
merja med enostavno in razširjeno reprodukcijo v prvih treh 
letih tega srednjeročnega planskega obdobja - vsega tega ne 
bo možno v naslednjih dveh letih korigirati toliko, da bi 
nadoknadili zaostanek iz prvih treh let tega srednjeročnega 
planskega obdobja. Ob ugotovljenem zaostajanju v financira- 
nju gospodarske infrastrukture v prvih treh letih bi dodatno 
zmanjševanje finančnih sredstev za gospodarsko infrastruk- 
turo le navidez in na kratki rok razbremenilo gospodarstvo. 
Več, kot bi prinesla razbremenitev, pa bi obremenili gospo- 
darstvo naraščajoči stroški, ki izvirajo iz neustreznih storitev 
infrastrukture. Taka globalna razmerja pa ne pomenijo, da ne 
bi bilo potrebno najti drugačnega načina zbiranja sredstev za 
te dejavnosti. 

Dosedanji prilivi bi morali biti 60% načrtovanih, najbolj 
zaostajajo združena sredstva gospodarstva, ki se zbirajo po 
enotnih osnovah in merilih. Razlog za tako veliko zaostajanje 
je v načinu zbiranja teh sredstev. Manjši pa je zaostanek 
sredstev, ki se zbirajo ob ceni. Realizacijo pri cestah navi- 
dezno povečujejo dodatna sredstva, namenjena gradnji avto- 
cest po skupnem jugoslovanskem programu. Opazno zaosta- 
jajo za planom tudi lastna sredstva. Razlog za to je zaostaja- 
nje cen za stroški. To zmanjšuje sredstva namenjena razšir- 
jeni reprodukciji. Lastna sredstva so bila v prvih treh letih le 
16% načrtovanih za ta tri leta oz.9,72% predvidenih za celotno 
obdobje! 

Prikaz združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo je 
ugodnejši od dejanskega. Iz dela sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo se namreč financira tudi »enostavna reprodukcija 
— investicijsko vzdrževanje«. Propadanje in izraba objektov 
in naprav je večje, kot uspemo nadomestiti s t.im.razširjeno 
reprodukcijo. To se po nekaterih strokovnih ocenah dogaja 
s cestami/ Del sredstev za razširjeno reprodukcijo pa se 
porabi neposredno za enostavno reprodukcijo, oz. za investi- 
cijsko vzdrževanje. To so n.pr. obnovitve hidro in termoelek- 
trarn, odpiranje novih slojišč premoga v rudnikih za ohranja- 
nje proizvodnje premogovnikov, remonti železniških prog, 
nabava voznih sredstev v ŽG. 

Republiški plan zajema le »razširjeno reprodukcijo«, to je 
povečevanje kapacitet infrastrukturnih sistemov. Ta omejitev 
izvira iz predpostavke, da za ohranjanje sistemov, to je za 
enostavno reprodukcijo v celoti skrbijo izvajalci in da ohranja- 
nje teh sistemov v pretežni meri ne presega podjetniškega 
planiranja in torej ni stvar republiškega plana. Za enostavno 
reprodukcijo zato nimamo izdelanega podrobnega plana in 
informacijskega sistema, ki bi omogočal učinkovito spremlja- 
nje tega. 

ZDRUŽENA SREDSTVA 1986 - 90 
neodvisno od koriščenja storitev 

7 Študija Svetovne banke »Propadanje cest v deželah v razvoju«, 
VVashington 1988. Podobno tudi Analiza razvojnih možnosti Skupno- 
sti za ceste Slovenije, 1988. 
8 To ne velja v celoti za Železniško gospodarstvo. Gospodarjenje 
z železnicami ima tudi glede ostalih v tem gradivu obravnavanih 
skupnih vprašanj določene specifičnosti. Te v gradivu niso posebej 
omenjene. Podrobna analiza po dejavnostih bi presegla namen tega 
poročila. 

DELEŽ PREDVIDENE IN DOSEŽENE REALIZAC. 

SREDSTEV ZA PROGRAM RAZVOJA 1986-90 

»Enostavna« in »razširjena« reprodukcija pri infrastrukturi 
sta neločljivo povezani in pomenita dejansko investicijska 
sredstva za ohranjanje kapacitet sistema in sredstva za pove- 
čevanje kapacitet. 

Različne informacije in navedbe izvajalcev kažejo, da »eno- 
stavna reprodukcija«, to je ohranjanje sistemov, ni zagotov- 
ljena, ker sredstva v ta namen niso zadostna. Kaže, da nimajo 
zadostnega pregleda nad objekti in napravami in nad svojimi 
infrastrukturami sistemi niti upravljalci-izvajalci sami (vsaj 
večina ne). Dimenzije zaostajanja enostavne reprodukcije 
zato ne moremo oceniti. 

Delež investicij v gospodarsko infrastrukturo republi- 
škega pomena po Družbenem dogovoru je le še cca 13% 
gospodarskih investicij, kar je polovica predvidenega 
deleža 26%9. To razmerje kaže na naraščajoče zaostajanje 
razvoja gospodarske infrastrukture za razvojem gospodar- 
stva. Posledica tega je zaostajanje kvalitete infrastrukturnih 
sistemov in propadanje teh sistemov (ceste, železnice, PTT in 
drugi). . _ .... . 

Učinek investicij v infrastrukturne objekte pa je se nižji od 
zbranih sredstev zaradi neutreznih izborov in neučinkovitega 
vodenja. To omogoča sedanja nejasna delitev odgovornosti, 
neučinkovita organiziranost SIS, neučinkovitost investicijskih 
služb (zanemarjanje stroke), slabo pripravljena investicijska 
dokumentacija, nevsklajenost interesov v prostoru ter 
pomanjkljivo vodenje investicij. To povzroča prepozne 
začetke del ali zastoje med gradnjo tudi na tistih objektih, za 
katere so bila zbrana sredstva. Zbrana pa ne angažinana 
sredstva tako izgubljajo na vrednosti, razlika pa se preliva 
v tekoče poslovanje izvajalcev v sistemih SIS. Zato tudi priča- 
kovati interesa za pospešitev investicij. 

Samoupravni sporazumi tudi niso predvidevali tako visoke 
inflacije, kakor je od podpisa SaS do danes. Način zbiranja 
(osnova in vir je čisti dohodek gospodarstva v predhodnem 
letu), realno zbrana sredstva gospodarstva najmanj razpolav- 
Ija v primerjavi z dogovorjenimi. 

Posledica nesorazmerij v razvoju pa bodo visoki transportni 
stroški in manj učinkovit promet, ovire razvoju turizma, trgo- 
vine, ovire tržnemu gospodarstvu, nezadostna učinkovitost 
sodobnih telekomunikacijskih informacijskih sistemov in tele- 
komunikacij, draga energija, počasno vključevanje v svetovne 
gospodarske in prometne tokove, neskladnost regionalnega 
razvoja ter padanje kvalitete življenja in okolja. Ekonomske 
analize kažejo, da je povečanje stroškov in izgube zaradi 
zmanjšanja konkurenčnosti gospodariva že sedaj večje, kot bi 
bila potrebna sredstva za vzdrževanje večine infrastrukturnih 
sistemov v normalni kondiciji. 

4 PREGLED PO DEJAVNOSTIH 
4.1 ENERGETSKO GOSPODARSTVO 

4.1.1 ELEKTRO GOSPODARSTVO 
IN PREMOGOVNIŠTVO 

Posebna samoupravna skupnost za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo je v treh letih tega obdobja zbrala 36% 
9 Delež 26% v strukturi gospodarskih investicij v SR Sloveniji je bil 
določen ob sprejemanju Družbenega plana SRS za obdobje 
1986-1990. V tem deležu so zajete investicije v energetiko (14%), 
v prometno infrastrukturo (11,4%) in v vodno gospodarstvo (0,6%). 
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v petih letih načrtovanih sredstev. Planiranim sredstvom se 
približujejo združena sredstva uporabnikov električne ener- 
gije in premoga (53%), manjša pa so po enotnih osnovah in 
merilih združena sredstva gospodarstva (29%), posebej so 
nizka lastna sredstva - amortizacija. 

Razlogi za neučinkovitost10 v dejavnosti (zlasi na področju 
elektrogospodarstva in premogovništva) so: 

-cena za električno energijo in premog, ki je bila v tem 
srednjeročnem obdobju oblikovana na osnovi skupnih ele- 
mentov, vendar nikoli v celoti, oziroma je bila oblikovana 
z odlokom Zveznega izvršnega sveta. To je imelo za posledico 
nezmožnost izvajalskih organizacij, da združujejo s planom 
predvideni delež amortizacije za razvoj. Zaradi tega je izpad 
sredstev v tem obdobju znašal okoli 30% planiranih; 

-zaradi poslabšanja gospodarske moči je v tem obdobju 
padla finančna disciplina združevalcev sredstev za razvoj po 
SaS o temeljih plana za to srednjeročno obdobje. Poleg tega 
pa se je iz predhodno ugotovljenih razlogov (cena) zmanjše- 
vala realna vrednost teh sredstev, tako da znaša izpad planira- 
nih sredstev iz teh razlogov okoli 20% plansko predvidenih; 

—neustrezna organizacija investitorskega inženiringa 
v elektrogospodarstvu in premogovništvu, ki se je zlasti odra- 
zila v nepravočasni pripravi investicijske in tehnične doku- 
mentacije, neenotnem komercialnem nastopu napram doba- 
viteljem in izvajalcem, zelo zanemarjenemu finančnemu inže- 
niringu in neučinkovitemu medsebojnemu usklajevanju pla- 
nov, s podcenjenimi predračunskimi vrednostmi planiranih 
objektov s ciljem vključevanja v plane pa je vodilo v nerealne 
plane; 

-delovanje energetskih skupnosti je neučinkovito tudi 
zaradi nezanesljivosti priliva sredstev. Nekateri podpisniki 
SaS o temeljih plana ne izpolnjujejo obveznosti - ne plaču- 
jejo prispevkov, še zlasti veliki porabniki energije ne. Temu bi 
se bilo možno izogniti z vspostavitvijo drugačnih pravnih 
odnosov, ki bi povečali zanesljivost prilivov sredstev. 

-pomanjkanje strokovnih osnov za usklajevanje planov in 
za izdelavo investicijskih programov. To je vodilo do prevla- 
dujoče vloge letnih planov in uvajanja vrste inštanc za 
sprotno odobravanje investicij. Srednjeročni plan je tako 
izgubil svojo funkcijo. 

-zaradi prevladujoče vloge letnih planov in neusklajenih 
interesov med izvajalci je v preteklosti prihajalo tudi do 
ustvarjanja preširoke fronte investiranja, ki jo je znižan priliv 
sredstev in naraščanje predračunskih vrednosti objektov pri- 
vede! v velik razkorak med potrebnimi sredstvi za nemoteno 
izgradnjo in dejanskim prilivom. Predračunska vrednost 
objektov elektrogospodarstva in premogovništva ki so 
v gradnji, je v začetku marca leta 1989 znašala preko 4.435 
mlrd DIN, v te objekte že vložena sredstva pa le cca 1 419 2 
mird DIN. Priliv sredstev je v letu 1988 znašal le cca. 860,4 
mlrdDIN napram plansko predvidenim cca. 2.111,1 mlrd DIN. 

ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE 

Dograditev elektrarn 1986-90 

*x> 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 

— 

s v 

■ 

Y///////i 
DOSEŽENO 

Kljub temu, da je bilo odobravanje novih gradenj v letu 1988 
praktično v celoti ukinjeno, planski priliv sredstev v letu 1989 
ne bo omogočil nadaljevanja gradnje že začetih objektov (tudi 

10 Elektrogospodarstvo in premogovništvo sicer pokriva vse 
sprotne potrebe po energentih ob relativno visokih stroških, zaostaja 
pa dograjevanje proizvodnih kapacitet. 

ob angažiranju maksimalnega obsega kreditov), srednje- 
ročno gledano pa tako stanje onemogoča začetek gradnje 
novih objektov vsaj za tri leta; 

-zaradi pravočasne realizacije planiranega in dodatno 
predpisanega programa ekološke sanacije obstoječih termo- 
elektrarn. Obseg sredstev za te namene v višini preko 4 435 0 
mlrd DIN (ob doslednem spoštovanju odloka o MEK) oziroma 
po skrčenem predlogu programa elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva dobrih 2.661,0 mlrd DIN je tako velik (v prvih treh 
letih tega srednjeročnega obdobja je bilo zbranih okoli 
3.326,2 mlrd DIN), da tega problema ne bo mogoče razrešiti 
brez zagotovitve dodatnih sredstev. 

Po naši oceni je potrebno v tem srednjeročnem obdobju 
posebej izpostaviti leto 1988, ki pomeni za energetiko preo- 
brat v načinu razmišljanja, da energetike ni mogoče več 
ekstenzivno načrtovati iako zaradi manjkajočih sredstev kot 
tudi zaradi ekološkega vidika. Te usmeritve so bile že sprejete 
v spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000, ki pa hkrati pomenijo tudi opozo- 
rilo, da je prognoza porabe energije zgornja meja proizvodnje 
energije, ki jo je mogoče zagotoviti v energetskem gospodar- 
stvu SR Slovenije. To pa bo možno le, če bo zagotovljena 
učinkovita izgradnja ustreznih objektov in sredstva. Temu se 
bodo morali prilagoditi tudi porabniki energije. Energetske 
skupnosti bodo morale v večji meri kot doslej upoštevati vse 
možnosti proizvodnje energije izven energetskega gospodar- 
stva ter možnosti sodelovanja z drugimi sistemi (nakup, 
zakup, izmenjava). Uporabniki bodo moraii posvetiti večjo 
pozornost varčevanju z energijo, njeni racionalni rabi, substi- 
tuciji energetskih virov in prestrukturiranju v gospodarstvu 
v energetsko bolj učinkovite proizvodnje. Glede na sprejete 
družbene usmeritve bo energetsko gospodarstvo v letu 1989 
pričelo s konkretnimi aktivnostmi, tudi za zanesljivejše zbira- 
nje sredstev in za preprečitev njihovega prelivanja v tekoče 
poslovanje. Rast porabe električne energije ustreza planirani, 
rast družbenega proizvoda pa zaostaja za plani. 

Rasti porabe ne bo možno v celoti in takoj upočasniti 
s programom racionalne rabe energije. Elektrogospodarstvo 
napoveduje, da potreb po elektriki ne bo moglo v celoti pokriti 
s svojo proizvodnjo, s povečevanjem kapacitet svojih objek- 
tov ob sedanjem razmerju cen električne energije in premoqa, 
omejenih investicijskih sredstvih in nizki uspešnosti pri reali- 
zaciji investicij. 

Izpad realizacije planiranih investicijskih sredstev se zrcali 
na področju izgradnje investicijskih objektov. Kot vidimo iz 
preglednice št. in 13, znaša delež že izvršenih vlaganj v plani- 
rane investicijske objekte, ki so v gradnji na dan 31. 12 1988 
na področju elektrogospodarstva le 22,8%. Pri več kot polo- 
vici načrtovanih objektov se je tako novo planirano leto 
dokončanja objekta zamaknilo za leto ali več (skupaj znaša ta 
zamik za 10 objektov, opredeljenih v SAS o temeljih plana SIS 
materialne proizvodnje za obdobje 1986-1990 kar za 14 let). 
Delež že izvršenih vlaganj v premogovništvo glede na predra- 
čunsko vrednost investicij v teku je v Velenjskih rudnikih 
49,5%, v Zasavju pa 54,3%. Večina investicijskih objektov ima 
tudi večletni zamik planirane realizacije (za 8 objektov kar 21- 
letni). 

Zagotoviti bo potrebno druge vire energije, med temi poleg 
in prec! uvozom električne energije iz tujine nakup elektrike 
v drugih republikah in preveriti tudi možnosti in posledice 
povečanja proizvodnje v obstoječih objektih in doseči v inve- 
sticijskih programih predvideno letno proizvodnjo v termo- 
elektrarnah. Zlasti pa bo moralo Elektrogospodarstvo izkori- 
stiti vse domače kapacitete in vzpodbujati odkup električne 
energije od proizvajalcev elektrike v Sloveniji, ki niso vklju- 
čeni v Elektrogospodarstvo in kot ključni problem na republi- 
ški ravni rešiti vprašanje nadaljnega razvoja premogovništva. 

4.1.2 NAFTNO IN PLINSKO GOSPODARSTVO 
Posebna samoupravna interesna skupnost za naftno in 

plinsko gospodarstvo je v prvih treh letih zbrala 30% za pet let 
predvidenih sredstev. Združena sredstva po enotnih osnovah 
in merilih so 22% planiranih za petletno obdobje. Višji delež 
priliva iz ostalih virov popravlja celotno realizacijo, bencinski 
dinar je dosege! 64%. (glej preglednico št.2) 

Tako zmanjšan priliv združenih sredstav je bil v določenem 
obsegu nadomeščen s sredstvi iz temeljnega prometnega 
davka, ki je bil izrecno namenjen za geološke raziskave nafte 
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in zemeljskega plina ter povečanjem deleža lastnih sredstev 
in sredstev uporabnikov pri gradnji plinovodnih priključkov. 
Zato na tem področju ni večjih zaostankov pri realizaciji plana 
ISNAP. Pomanjkanje združenih sredstev pa je bistveno upo- 
časnilo izvajanje raziskav za podzemno skladiščenje zemelj- 
skega plina, zaradi česar bo kasnila tudi njegova izgradnja. 
V primerjavi s SaS je bil zaradi pomanjkanja sredstev močno 
zmanjšan obseg izgradnje energetskih objektov regijskega 
značaja, kot so polnilnice tekočega naftnega plina, časovno 
upočasnjena pa je tudi izgradnja skladišč naftnih derivatov. 
Pomanjkanje lastnih sredstev je bistveno zmanjšalo nabavo 
transportnih sredstev za naftne derivate. Povezava sloven- 
skega plinovodnega omrežja na italijansko še ni bila izve- 
dena, ker SOZD Petrol še ni dokončal dogovorov z italijan- 
skim transporterjem. Poleg v SaS opredeljenih nalog pa je 
v ISNAP z združenimi sredstvi sodelovala tudi pri zaščitnih 
delih sanacije odlagališč gudrona v Mariboru, z namenom 
pospešiti reševanje te izredno pereče ekološke situacije. 

PORABA ENERGIJE PO ENERGENTIH 

Raba zemeljskega plina v tem srednjeročnem obdobju 
narašča in je v letu 1988 dosegla že 944 mio m3 in narašča tudi 
v letošnjem letu, kar je pomemben dosežek pri zmanjševanju 
negativnih vplivov rabe energije na okolje. Pri oskrbi z zemelj- 
skim plinom postaja pomembna že tudi lastna proizvodnja, ki 
je v letu 1988 znašala 31.5 mio m3. 

Za oskrbo uporabnikov z naftnimi derivati in realizacijo 
energetske bilance SRS pa je pomembno, da je SOZD Petrol 
poleg večje količine naftnih derivatov, ki jih stalno uvaža, 
v letu 1988 pričel tudi z uvozom manjših količin surove nafte. 

4.1.3 REPUBLIŠKA ENERGETSKA SKUPNOST 
Republiška energetska skupnost v skladu z veljavno zako- 

nodajo večino za razvoj pomembnih strokovnih nalog pre- 
pušča v pripravo in v obdelavo obema Posebnima interesnima 
skupnostima, za elektriko in premog ter za nafto in plin, ti dve 
pa večjim izvajalcem. Neodvisna stališča uporabnikov do 
porabe investicijskih sredstev se ne oblikujejo, možnosti upo- 
rabnikov za vplivanje na gospodarjenje so omejene, saj ti 
nimajo osnove v neodvisnih strokovnih ocenah investicijskih 
in drugih odločitev. Poleg tega pa energetsko gospodarstvo 
še ni pokazalo strokovno podprte projekcije razvoja in mož- 
nih rešitev v zoženih možnostih investiranja, niso preverjeni 
učinki alternativ v izrabi proizvodnih kapacitet in v investira- 
nju v potencialne druge vire energije, razen izbranih. Ni tudi 
izdelana analiza stroškov proizvodnje in predlog zmanjševa- 
nja stroškov, niti še niso podrobno analizirane značilnosti 
porabe električne energije in možnosti prilagajanja porabni- 
kov proizvodnji električne energije. 

PORABA ENERGIJE NA ENOTO 

DRUŽBENEGA PROIZVODA 
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Energetsko gospodarstvo je srednjeročno obdobje 
1986-1990 pričelo s približno polovico predvidenimi sredstvi. 
V prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja je bilo od 
planiranih sredstev zagotovljenih le cca. 56% sredstev po 
realni vrednosti. Od tod tudi razlog za napoved v spremembah 
in dopolnitvah Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000, da bo leto 1992 kritično leto z vidika zagotavljanja 
potreb po energiji (električni energiji) z lastnih virov. Ugotav- 
ljamo, da so bila tri leta tega srednjeročnega obdobja neu- 
spešna tako z vidika fizične izgradnje objektov kot tudi iz 
vidika zanesljivosti zbiranja sredstev za te namene. 

Problematika razvoja elektrogospodarstva in premogovni- 
štva je bistveno večja od problematike naftno-plinskega 
gospodarstva, zlasti zaradi pomankljivih strokovnih podlag za 
izbiro lokacije in vrste proizvodnih objektov, večje kapitalne 
intenzivnosti, male učinkovitosti elektrogospodarstva pri 
realizaciji investicij, zelo dolgih rokov izgradnje klasičnih 
elektrarn, in zaradi ohranjanja dosedanje usmeritve izključno 
na domače vire primarne energije pri elektrogospodarstvu in 
premogovništvu, medtem ko gre na področju naftno-plin- 
skega gospodarstva skoraj v celoti za nabavo energentov iz 
drugih republik in inozemstva, za kar z izjemo vlaganj v plino- 
vodno omrežje in skladiščenje plina ter naftnih derivatov niso 
potrebna večja vlaganja (razmerje vloženih sredstev med 
elektrogospodarstvom in premogovništvom ter naftno-plin- 
skim gospodarstvom znaša 80% : 20%). Plinovod poleg tega 
tudi še ne potrebuje investicijskega vzdrževanja. 

VLAGANJA V INVESTICIJSKE OBJEKTE 

OPREDELJENE V SAS O TEMELJIH PLANA 

VUGAKJA 1986-flB (cena BB) . VrSK 

4.2 PROMETNE DEJAVNOSTI 

4.2.1 ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO 
V prvih treh letih je bil priliv sredstev samoupravne inte- 

resne skupnosti za železniški promet 43% predvidenega za 
to srednjeročno plansko obdobje,kar je razvidno iz pregled- 
nice št. 3. Izpad teh sredstev bo delno nadomeščen z večjim 
angažiranjem, iz lastnih sredstev ter na račun manjših vlaganj 
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pri drugih planskih postavkah. Plan lastnih sredstev je bil 
dosežen le 28%. Predvidoma večji od načrtovanih bodo kre- 
diti iz tujine, za kar pa bi bilo potrebno preko novega sistem- 
skega vira pridobiti sredstva za lastno udeležbo ter za vrača- 
nje anuitet, doseči pa bo nujno tudi realno povečanje cen 
železniških storitev in porast fizičnega obsega prometa, 
i D

lf,'
n0 'zbo|jšanle položaja Železniškega gospodarstva Ljubljana bi pomenila sprostitev cen. Učinek tega je omejen 

s tržno konkurenco drugih oblik prometa. S cenami ne bo 
možno pokrivati celotnih stroškov železnice. Tudi v bodoče 
bo potrebno zagotoviti pokrivanje izpada dela enostavne 
reprodukciji, ki ga cene ne morejo pokrivati, iz drugih virov. 
Posodabljanje železnice pa bo predvidoma zahtevalo tudi 
postopno prezaposlitev tehnoloških viškov zaposlenih (cca 
3000) v prihodnjih letih. 

4.2.2 LUŠKA DEJAVNOST 
Za izgradnjo luških zmogljivosti skupnega pomena je bilo 

v prvih treh letih zbranih 50 % dogovorjenih sredstev pri 
čemer je bil občuten izpad združenih sredstev po enotnih 
virih in osnovah (realizacija 18 %\delno kompenziran z občut- 
nim povečanjem plansko predvidenih strukturnih deležev 
lastnih sredstev (povečanje z 25.8 % na 38.8 %) ter zlasti 
domačih blagovnih kreditov (povečanje z 7.2 % na 21.1 %). 

4.2.3 CESTNO GOSPODARSTVO 
Priliv sredstev za razširjeno reprodukcijo Skupnosti za 

ceste Slovenije je v treh letih dosegel 99% predvidene pet- 
letne realizacije. Navidez visoka realizacija je posledica 
dodatnega skupnega programa gradnje avtocest v Jugosla- 
viji. Tako so sredstva bencinskega dinarja dosegla 59% in 
krediti iz tujine 106%. Združena sredstva po enotnih virih in 
osnovah so dosegla 31% in bodo do konca obdobja 45% 
predvidenih (preglednica št. 5) 

Že izvršena skupna vlaganja v gradnje avtocest na dan 
31.12.1988, opredeljenih v SAS o temeljih plana SIS materi- 
alne proizvodnje za obdobje 1986-1990 so 31,2% glede na 
predračunsko vrednost investicij v teku, brez zamika planira- 
nega leta zaključka izgradnje. Delež že izvršenih vlaganj na 
dan 31.12.1988 glede na predračunsko vrednost investicij 
v ostali cestni promet je 90,5%-ni. 

SKUPNOST ZA CESTE 

Dograditev avtocest 1986-90 

SKUPNOST ZA CESTE 
Sredstva za ceste 

V//////A 
ZCRAfNO 

1969 1990 
Spremembe v organizaciji vzdrževanja cest bodo predvi- 

doma prispevale tudi k povečanju učinkovitosti vzdrževanja. 
V teku je izpopolnitev banke podatkov o cestah, da bo na tej 
osnovi možno izdelati plane vzdrževanja. V pripravi je vzpo- 
stavitev sistematične kontrole voznotehničnjh in drugih last- 
nosti cest. 

Skupnost za ceste Slovenije skrbi za magistralne in regi- 
onalne ceste, lokalne so v pristojnosti občin, gozdne pa 
v pristojnosti gozdnih gospodarstev. Večina dolžine cest, 
pomembnih za razvoj manj razvitih področij v Sloveniji ni 
v pristojnosti Skupnosti za ceste. Svoje obveznosti za hitrejši 
razvoj gospodarske infrastrukture na teh območjih zato ures- 
ničuje predvsem s sprejemanjem in financiranjem posebnih 
programov razvoja cest na manj razvitih in obmejnih področ- 
jih, kakor tudi v okviru uresničevanja nalog razvoja cest, 
pomembnih ža splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

VZDRŽEVANJ 

1964 1905 1906 1967 1968 1969 
Skupnost za ceste Slovenije skrbi za magistralne in regi- 

onalne ceste, lokalne so v pristojnosti občin, gozdne pa 
v pristojnosti gozdnih gospodarstev. Večina dolžine cest, 
pomembnih za razvoj manj razvitih področij v Sloveniji ni 
v pristojnosti Skupnosti za ceste. Svoje obveznosti za hitrejši 
razvoj gospodarske infrastrukture na teh območjih zato ures- 
ničuje predvsem s sprejemanjem in financiranjem posebnih 
programov razvoja cest na manj razvitih in obmejnih področ- 
jih, kakor tudi v okviru uresničevanja nalog razvoja cest, 
pomembnih za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 
4.2.4 LETALIŠKA DEJAVNOST 

Za letališča je bilo v obdobju 86/88 zbranih 21% sredstev, ki 
naj bi se zbrala v tem srednjeročnem obdobju, v celotnem 
obdobju bo zbranih predvidoma 27% sredstev (preglednica 
št.6). 

Program povečanja kapacitet letališča je spremenjen. 
Časovno vse bolj odmaknjena možnost za izgradnjo južnega 
terminala je narekovala pripravo investicije v posodobitev in 
v povečanje kapacitet obstoječega terminala. Tudi tako redu- 
ciranih razvojnih načrtov pa letališče ne bo moglo financirati 
iz obstoječih virov in bo potrebno poiskati dodatne vire. Pri 
tem bo potrebno upoštevati tudi interese letalskih prevozni- 
kov in gospodarstva za posodobitev letališča in za povečanje 
njegovih kapacitet. 

Cene letaliških stipritev ne pokrivajo stroškov, delno svoj 
finančni položaj letališče Brnik izboljšuje s stransko dejav- 
nostjo. Tudi v bodoče ni pričakovati spremembe cene letali- 
ških storitev tako, da bi pokrivale vse stroške letališča. Cene 
diktirajo domači letalski prevozniki, istočasno pa zaradi 
monopola v glavnem enega zračnega prevoznika v SFRJ 
letališča nimajo vpliva na distribucijo linij za potrebe svojega 
gravitacijskega območja (to velja še posebej za mednarodne 
zračne povezave) in s tem tudi na izboljšanje svojega že tako 
slabega gospodarskega položaja. Zaradi infrastrukturnega 
pomena ustreznih letalskih povezav s svetom je umestno, da 
družba do določenega obsega financira potrebne naprave in 
razvoj letališča z združenimi sredstvi. 

4.2.5 PTT PROMET 
V treh letih je Samoupravna interesna skupnost za PTT 

promet zbrala 20% sredstev, ki so predvidena za to petletno 
obdobje. Samoupravna interesna skupnost predvideva, da bo 
povečanje cen in prispevka ob ceni do konca tega obdobja 
omogočilo 100% realizacijo priliva načrtovanih sredstev (glej 
preglednico st.7). Sredstva uporabnikov se združujejo ob ceni 
telefonskega impulza. Kljub zmanjšanju ostalih virov bi bil 
tako program v tem srednjeročnem obdobju realiziran. 

Pregled finančnih podatkov o investicijah kaže, da je PTT 
do 31. 12. 1988 realizirala 62% od skupne predračunske 
vrednosti začetih investicij. 

Interesno združevanje sredstev je uspešno pri gradnji kra- 
jevnih telefonskih omrežij na nivoju območnih SIS za PTT 
promet, tu uporabniki vidijo svoj neposreden interes za zdru- 
ževanje sredstev. Ni pa interesa za združevanje sredstev za 
telekomunikacijske objekte republiškega pomena. Glede na 
razmere v svetu in glede na visoko fizično rast obsega teleko- 
munikacijskega prometa (11% letno) pa bi se morala zbrati 
v ceni telekomunikacijskih storitev zadostna sredstva tudi za 
dograjevanje prenosnih kapacitet na magistralnih smereh. 
Ovira pri tem je prelivanje sredstev za pokrivanje deficitarne 
klasične pošte, kot tudi visoka cena, ki jo PTT plačuje za 
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investicije v širitev in posodobitev sistema, zaradi vlaganj 
v razvoj, ki ga tak sistem zahteva pri proizvalcih opreme. 
Neugodne in zaviralne učinke prelivanja sredstev med posa- 
meznimi dejavnostmi PTT na razvoj telekomunikacij je možno 
preprečiti z dosledno razmejitvijo stroškov in z organizacijsko 
razdelitvijo dejavnosti, učinkovitost investicijskih sredstev pa 
povežati z oddajo del najugodnejšemu ponudniku - izva- 
jalcu. 

Program razvoja javnih telekomunukacij je prilagojen raz- 
položljivim sredstvom. Zlasti v telefoniji pa program ne bo 
ustrezal razvojnim ambicijam na drugih področjih in ne bo 
zadovoljil potreb plačilno sposobnega povpraševanja 
v doglednem času. Nizka informacijska pismenost in stopnja 
organiziranosti informatike, nezainteresiranost za možnostmi 
sodobne informatike ter specifičnosti v družbi in v gospodar- 
stvu pa se odražajo v relativno počasnem uveljavljanju elek- 
tronskega prenosa podatkov. Pospeševanje razvoja informa- 
tike v osnovi sicer ni naloga pošte, pa vendar bi bilo v skladu 
s tržno usmeritvijo tudi nuđenje nekaterih storitev, ki vzpod- 
bujajo razvoj informatike in uporabo sodobnih računalniških 
telekomunikacij (elektronska pošta, časopis, računalniški 
oglasni center, računalniške splošne informacije itd ). To bi 
verjetno del prenosa informacij prenesla z vedno bolj uveljav- 
ljenega telefaksa v področje naprednejših računalniških ko- 
munikacij. 
4.2.6 PROMETNA INFRASTRUKTURA 
V LETU 1989 

I. Enostavna reprodukcija 
1. Železniško gospodarstvo Ljubljana 
Skladno z zakonoma o prispevku in dodatnemu prispevku 

za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ZG Ljub- 
ljana za obdobje 1987 - 1990 in s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana SIS za železniški promet ocenjujemo, 
da bo v letu 1989 zbrano 1.038.306 mio din sredstev, s čimer 
se bo delež povračil v celotnem prihodku zmanjšal na 39.0%. 
V letu 1987 je ta delež znašal 42.6%, v letu 1988 pa 39.6 %. 
Namen združenih sredstev je podrobno opredeljen z družbe- 
nimi planskimi dokumenti, kot tudi z omenjenima zakonoma 
in samoupravnim sporazumom, in sicer za: pokrivanje razlike 
med družbeno priznanim obsegom sredstev za enostavno 
reprodukcijo in prihodki od prodaje železniških storitev. 

2. Luka Koper 
V letu 1989 bo Luka Koper v celoti pokrivala vse stroške 

enostavne reprodukcije s prodajno ceno svojih storitev. 
3. Cestno gospodarstvo 
Za vzdrževanje in varstvo cest se bodo v letu 1989 obliko- 

vala sredstva iz naslednjih virov: 54,7% iz nadomestil za ceste 
v maloprodajni ceni pogonskih goriv, 80% iz povračil za 
domača vozila, iz povračil za tuja motorna vozila, iz prispev- 
kov za cestnine in ostalih virov. Iz posameznih virov bo priliv 
sredstev naslednji (po višini povračil v februarju 1989 v 000 
din); 

157.315.424 
128.886.023 
15.755.267 
99.960.000 
18.450.728 

Prispevek od goriva 
Povračila za domača vozila 
Povračila za tuja vozila 
Cestnina 
Ostali viri 
Skupaj 420.367.442 

Za redno vzdrževanje in varstvo cest ter za upravljanje bi 
bilo potrebno v letu 1989 zagotoviti'1 sredstva v višini ( po 
cenah februar 1989 v 000 din): 

- Vzdrževanje - dejavnost 
Vzdrževanje - storitve 
Pobiranje cestnine 
Projekti, raziskave, študije 
Obveznosti iz preteklih let 
Elementar 
Upravljanje 
Ostali stroški 
Manj razvita področja  

215.885.515 
62.069.876 
12.937.764 
11.039.290 

127.392.348 
15.949.019 
9.713.756 

23.438.016 
5.778.115 

Skupaj 484.163.699 

11 Stališče Skupnosti za ceste Slovenije 

Sredstva za tekože vzdrževanje cest so zagotovljena v višini 
87%, zato tudi v letu 1989 predvidoma ne bo mogoče zagoto- 
viti vzdrževanje cest na nivoju, kot je dogovorjeno z minimal- 
nimi standardi in normativi. Prednost bo zato dana vzdrževal- 
nim storitvam, ki so pomembne za varnost prometa, v pro- 
gram pa je vključena tudi sanacija 12 črnih točk. 

Zaradi pričakovanih nihanj tako v cenah vzdrževalnih stori- 
tev kot v povpračilih za ceste, bo plan za leto 1989 tekoče 
usklajevan s temi spremembami. 

4. Letališča 
Z ustvarjanjem prihodkov od osnovne in stranskih dejavno- 

sti bo Letališče Ljubljana v letu 1989 krilo vse stroške eno- 
stavne reprodukcije. Letališče Maribor bo predvidoma tudi 
letos poslovalo z izgubo,ki jo bo pokrilo združeno delo seve- 
rovzhodne Slovenije skladno s svojimi interesi. 

5. PTT promet 
V letu 1989 bodo organizacije pokrivale vse stroške eno- 

stavne reprodukcije s prodajno ceno svojih storitev. 

II. Prioritetne gradnje 

1. Železniško gospodarstvo 
Še vedno ne v celoti rešen gospodarski položaj ZG Ljub- 

ljana, vedrro manjša realna vrednost združenih sredstev TOZD 
gospodarstva, zamik v koriščenju tujih kreditov, ob visoki 
stopnji inflacije povzročajo, da bo mogoče financirati v letu 
1989 le dokončanje že začetih del na postajah Ljubljana, 
Koper, Celje, Zalog in načrtovano obnovo zgornjega in spod- 
njega ustroja prog. 

2. Luka Koper 
V letu 1989 bomo v Luki Koper gradili naslednje objekte: 

ureditev dodatnih operativnih površin, podaljšanje obale in 
nabave opreme za kontejnerski terminal. 

3. Cestna infrastruktura 
Prioritetne gradnje objektov v letu 1989 bodo naslednje: 
- nadaljevanje gradnje predora Karavanke, odseka avtoce- 

ste Šmarje-Sap - Višnja gora in hitre ceste skozi Maribor; 
- začetek gradnje na trasi avtoceste Bratstvo in enotnost 

odseka Hrušica-Vrba in Malence-Šmarje-Sap, na trasah 
Osimskih cest odseka Razdro-Čebulovica in Razdrto-Pod- 
nanos, dvokilometerskega odseka avtoceste od jugoslovan- 
sko-avstrijske meje proti Šentilju in začetek rekonstrukcije 
magistralne ceste Ankaran-Koper. 

Začetek gradnje navedenih odsekov bo odvisen od dina- 
mike in prilivov sredstev in operativnosti tujih kreditov. 

4. Letališča 
Skladno s planom SIS za letališko dejavnost v letu 1989 

bodo prioritetna vlaganja na letališču Ljubljana usmerjena 
v l.fazo rekonstrukcije potniškega terminala, razširitev platoja 
in rekonstrukcijo pristajalne steze, na letališčih Maribor in 
Portorož pa v vzdrževanje vzletno-pristajalnih stez in izboljša- 
nju osvetlitve manevrskih površin. 

5. PTT promet 
Prioritete gradnje objektov v letu 1989 so naslednje: 
- nadaljevanje gradnje tranzitne mednarodne telegrafske 

centrale in mreže digitalnih RR sistemov; 
- začetek gradnje telefonskega digitalnega prenosnega 

omrežja skupnega pomena, telekomunikacijskega kabel- 
skega sistema od jugoslovansko-avstrijske meje do Zagreba, 
mobilnega avtomatskega telefonskega omrežja in razširitev 
JUPAK omrežja. 

4.3 VODNO GOSPODARSTVO 
V nepopolnih treh letih (do 31.10.1988) je vodno gospodar- 

stvo vložilo le 37% od v petih letih predvidenih sredstev za 
vzdrževanje vodotokov. Vlaganje sredstev v izvajanje sanacij- 
skih ukrepov na onesnaženih vodotokih je bilo manjše od 
planiranih, vlaganja v razširjeno reprodukcijo so dosegla le 
31,4% od načrtovanih za to srednjeročno obdobje (pregled- 
nica št. 8). 

Zveza vodnih skupnosti in vse območne vodne skupnosti so 
v letu 1988 morale pristopiti k rebalansu SaS o temeljih 
planov za obdobje 1986-1990 in glede na nove pogoje 
bistveno zmanjšati sredstva. Udeležba sredstev vodnega 
gospodarstva v DP je padla od 0,56 % na le 0,40%. 

Z rebalansi se zagotavlja le finančno planiranje prioritetnih 
planskih ciljev, ki so sledili naslednjim usmeritvam: 

- zagotoviti minimalni obseg vzdrževanja naravnih vodoto- 
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kov, erozijskih območij, obalnega morja ter vodnogospodar- 
skih objektov v splošni rabi v takem obsegu, da kljub vremen- 
skim ujmam, ki so povzročile v vodnem gospodarstvu velike 
škode, ne bo prišlo do rušenja pomembnejših hidrosistemov; 

- zagotoviti soudeležbo pri izvajanju prioritetnih planskih 
ciljev na področju proizvodnje hrane (melioracij: osuševanje 
in namakanje); 

- zagotoviti soudeležbo pri izvajanju programov sanacije 
kakovostnega stanja voda v SRS, kjer je program stanja 
kakovosti voda reke Save sprejet in je že v izvajanju; 

- zagotoviti soudeležbo za pomoč pri reševanju najbolj 
kritičnih problemov oskrbe z vodo Obalno-kraške regije, 
območja Bele - Suhe krajine in vododeficitarnih območij SR 
Slovenije; 

- zagotoviti izdelavo vodnogospodarskih osnov, vodnih 
katastrov ter drugih strokovnih podlag za kvalitetno pripravo 
izhodišča za plansko obdobje 1991-1995. 

Vse navedene prioritete so bile izbrane v skladu z dolgoroč- 
nimi plani vodnega gospodarstva, ki te dolgoročne cilje jasno 
predvidevajo, ter v skladu s sprejetimi plani DPS za obdobje 
1986-1990 (republike in občin). 

V prvih treh letih tekočega planskega obdobja je prišlo v SR 
Sloveniji do nujnih korekcij sprejetih planskih aktov z na- 
menom: 

- da se doseže kljub zmanjšanemu obsegu finančnih sred- 
stev nujne programe sanacij kakovosti vode na sledečih pri- 
oritetnih območjih: 

Program sanacije kakovosti vode reke Save nad HE Vrhovo, 
izpolnitev mednarodnih obveznosti na reki Muri, sanacija 
Notranjske Reke, sanacija virov onesnaženja, ki ogrožajo 
pitno vodo na Dravskem polju, sanacija Sotelskega jezera, 
sanacija kakovosti obalnega morja, reke Soče in Vipave. 

Vsled naporov za dosego teh ciljev so se te finančne obvez- 
nosti v planih vodnega gospodarstva procentualno povečale: 

- da se podpre nujne ukrepe za odpravo posledic pomanj- 
kanja pitne vode na obalnem območju, so ZVSS in OVS 
naknadno vključile v svoje planske obveznosti do leta 1990 
tudi bistveno večja sredstva kot so bila predvidena v spreje- 
tem planu; 

- v skladu s pričetkom izgradnje HE na reki Savi je bilo 
potrebno naknadno upoštevati v planih vodnega gospodar- 
stva tudi udeležbo za intervencije v vodni režim pritokov reke 
Save, ki jih pogojuje izgradnja HE na Savi. 

Slabosti v delovanju Območnih vodnih skupnosti in Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije se odražajo na področju planira- 
nja in izvajanja pianov DPS in planov in programov vodnega 
gospodarstva. 

Zveza vodnih skupnosti in območne vodne skupnosti ter 
njihove strokovne službe in izvajalci del (vodnogospodarska 
podjetja) ne nastopajo pri kreiranju družbenih planov (npr. 
glede urejanja in varstva voda) kot odgovoren in pristojen 
nosilec, pač pa svojo pozornost usmerjajo pretežno v pri- 
pravo in realizacijo planov vodnega gospodarstva. Nasprotno 
pa v sistemu vodnega gospodarstva Območne vodne skupno- 
sti suvereno odločajo o vseh bistvenih odločitvah, v veliki 
meri pa prihajajo do izraza zlasti lokalni interesi, interesi 
vodnogospodarskih podjetij ali pa posamezne grupacije upo- 
rabnikov. Tako so plani Zveze vodnih skupnosti Slovenije in 
območnih vodnih skupnosti med seboj premalo usklajeni in 
koordinirani. V tem planskem obdobju so se OVS dogovorile, 
da na ravni ZVSS usklajujejo in usmerjajo le 30% sredstev 
s katerimi razpolagajo. Z Zakonom o vodah so dane ZVSS 
pomembna pooblastila na področju priprav strokovnih pod- 
lag za potrebe planiranja normativov, standardov in meril za 
vzdrževanje vodnega režima in kriterijev za planiranje, izvaja- 
nje mednarodnih in medrepubliških obveznosti ter prioritet- 
nih študij in raziskav. 

Ta določila zakona o vodah se izvajajo v zelo omejenem 
obsegu. Zveza vodnih skupnosti vse doslej ni zagotovila izde- 
lave fizičnih kazalcev za določanje nujnega obsega vzdrževa- 
nja naravnih vodotokov in vodnogospodarskih objektov in 
naprav v splošni rabi. Katastre vodnogospodarskih objektov 
izdelujejo vodnogospodarska podjetja v okvirih posameznih 
Območnih vodnih skupnosti. Enotni kataster za SR Slovenijo 
še ni izdelan, stopnja izdelave po posameznih OVS pa je 
različna. 

Nekdtere območne vodne skupnosti že oddajajo investicij- 
ska dela na licitacijah. Vzdrževanje vodnega režima pa oprav- 
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Ijajo še vedno pod pogoji svobodne menjave dela. Izdelave 
strokovnih podlag za pripravo planskih izhodišč močno zao- 
stajajo. ZVSS težko usklajuje napredovanje teh del. Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije in Območne vodne skupnosti se 
še vedno niso dogovorile o minimalno potrebnem obsegu teh 
del in o ostalih pomembnejših študijah. 

Navedeni problemi in nerešena vprašanja so močno oteže- 
vala sestavo in procese rebalansov planov vodnega gospo- 
darstva za obdobje 1986-1990. Zaradi pomanjkanja argu- 
mentov in izhodišč za definiranje prioritetnih ciljev in nalog 
vodnega gospodarstva so bili zelo otežkočeni procesi združe- 
vanja sredstev na ravni Zveze vodnih skupnosti Slovenije za 
izvajanje prioritetnih ciljev planov DPS na ravni republike. Po 
drugi strani pa so OVS vključevale v svoje planske obveznosti 
tudi manj pomembne lokalne probleme in v preveliki meri 
obveze drugih sektorjev (komunalnega gospodarstva, kmetij- 
stva). To se je odrazilo zlasti na področju oskrbe s pitno vodo 
in varstva kakovosti voda. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije in Območne vodne skup- 
nosti imajo na področju varstva kakovosti pomembne naloge, 
ki so jih opravile le delno. V skladu s plani DPS so izdelale 
programe prioritetnih naložb v varstvo kakovosti voda v SR 
Sloveniji. Pri gradnji prioritetnih objektov sodelujejo v pov- 
prečju z 20—30 % za to potrebnih sredstev. V primeru čiščenja 
Save pa do 60%.« 

Hkrati ne izvajajo v zadostnem obsegu politike ekonom- 
skega pritiska na onesnaževalce voda in na velike uporabnike 
v smislu večje skrbi za varstvo in racionalno rabo voda. Niso 
izkoristile v celoti zakonskih pooblastil in usmeritev Skupš- 
čine SR Slovenije, da morajo z količinskimi osnovami zagoto- 
viti bistveno večji del sredstev za varstvo kakovosti voda, rabo 
in izkoriščanje voda. V celotnem prihodku vodnega gospo- 
darstva se s količinskimi osnovami zagotavlja le do 22% 
sredstev in ne 40%, kot je bilo predlagano. Tako so ti prispevki 
še vedno manjši od stroškov za čiščenje voda, s tem pa so 
onesnaževalci voda še vedno »stimulirani« za onesnaževanje 
voda. 

Veliki so zaostanki pri pripravi strokovnih podlag, zlasti za 
varstvo kakovosti voda. Zveza vodnih skupnosti Slovenije in 
Območne vodne skupnosti niso pripravile programov katego- 
rizacije voda ter ostalih strokovnih podlag, ki bi omogočale 
vodenje politike varstva kakovosti voda na strokovnih osno- 
vah. Zato to omejuje uspešnost izvajanja sprejetih planskih 
nalog in usmerjanje bodoče politike na tem področju. Čeprav 
so ZVSS in OVS v rebalansih svojih srednjeročnih planov 
pokazale veliko pripravljenosti za večjo finančno podporo 
izvajanju prioritetnih sanacijskih programov, pa navedene 
pomanjkljivosti zmanjšujejo možnosti za dosego postavljenih 
planskih ciljev. 

Na področju izvajanja programov melioracij kmetijskih 
zemljišč postaja vse bolj očitno, da so bili planski cilji postav- 
ljeni previsoko glede na možnosti vodnega gospodarstva. To 
dejstvo bi bilo potrebno ponovno proučiti ter oceniti, če je tak 
finančni napor glede na ostale planske prioritete v srednje- 
ročnem obdobju 1986-1990 še upravičen. 

Navedeni razlogi potrjujejo upravičenost korenitih in 
takojšnjih sprememb na področju organizacije, financiranja 
in planiranja v vodnem gospodarstvu. Vrsta negativnih posle- 
dic izhaja iz temeljnega nasprotja med splošnimi interesi 
družbe in skupnimi interesi posameznih skupin uporabnikov 
združenih v vodnih skupnostih. Zaradi neizdelanih ali 
pomankljivih strokovnih podlag prihaja do opaznih konflikt- 
nih situacij v prostoru, kar je bilo še posebno naglašeno 
v Skupščini SR Sloveniji ob sprejemanju dopolnjenega Dol- 
goročnega plana SR Slovenije. 

Odnosi pri gospodarjenju z vodami kažejo, da bi bilo druž- 
beni interes na tem področju lažje zaščititi, če bi uveljavili 
predvidene spremembe Ustave SR Slovenije v vseh tistih 
segmentih, ki bodo omogočili družbenopolitičnim skupno- 
stim prevzeti odgovornosti za varstvo voda. 

4.4 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 
Stanovanjsko gospodarstvo (vključuje gradnjo, vzdrževa- 

nje in upravljanje) se financira iz treh glavnih virov: 
- dobro polovico sredstev predstavljajo sredstva, izločena 

iz dohodka (v povprečju 1,46% od izplačanih bruto osebnih 
dohodkov) za solidarnost in iz čistega dohodka (povprečno 
4,3% od BOD) za vzajemnost, 
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- približno tretjino sredstev predstavlja stanovanjska aku- 
mulacija prebivalstva (namensko varčevanje in odplačevanje 
prejetih bančnih posojil, amortizacija iz stanarin, vloženo 
lastno delo in sredstva prebivalstva itd), 

- cca 15% predstavljajo izvirna sredstva bank (20% sred- 
stev od vpoglednih vlog občanov), ki se po potrebi lahko 
namenjajo za kreditiranje stanovanjske gradnje. 

Iz teh virov se financira ali kreditira stanovanjska gradnja in 
del komunalne gradnje, ki se nanaša na stanovanjsko sfero. 
Stroški komunalnega opremljanja in urejanja predstavljajo 
namreč približno četrtino cene stanovanja. 

V stanovanjski sferi je prišlo do zmanjšanja priliva sredstev 
predvsem iz dveh razlogov; 

Zaradi spremembe obračunskega zakona je prišlo do 
časovnega zamika pri izločanju iz čistega dohodka za vzajem- 
nost (in s tem do občutnega zmanjšanja realne vrednosti teh 
sredstev), hkrati pa delovne organizacije pri stanovanjskih 
skupnostih združujejo vse manj vzajemnostnih sredstev (tako 
so v letu 1987 združile le 70%, v letu 1988 pa le še okoli 45 
% sredstev v odnosu na samoupravno sprejete obveznosti). 
Tudi namenska sredstva sklada skupne porabe pri delovnih 
organizacijah se očitno vse manj vlagajo v gradnjo družbenih 
stanovanj in vse več v kreditiranje lastnih delavcev, kot pomoč 
pri samostojnem reševanju stanovanjskih vprašanj. Da bi 
spodbudili večji interes delovnih organizacij za vlaganje 
v gradnjo družbenih stanovanj, bi morali lastnikom sredstev 
zagotoviti vse pravice razpolaganja in upravljanja s tem fon- 
dom. Spremeniti bi morali normativno ureditev iz katere 
izhaja trajno zajamčena stanovanjska pravica. 

To in pa realna rast cen stanovanj se seveda odraža tudi na 
številu dograjenih stanovanj v družbenem sektorju, ki iz leta 
v leto upada (od 5114 zgrajenih enot v letu 1985 na ocenjeno 
okoli 3400 enot v letu 1988). Rezultati so pozitivni le pri 
solidarnostni gradnji, ki je v preteklih treh letih presegla 
planiran obseg za 5%. 

Nedorečenost in neustrezna organiziranost pri vodenju 
investicijskega cikla v družbeno usmerjeni stanovanjski grad- 
nji, zahteva izredno zamudne in drage postopke priprav in 
usklajevanja, povzroča kronično pomankanje in zamude pri 
pripravi zazidalnih zemljišč in investiciskih programov stano- 
vanjske gradnje, povzroča in opravičuje neracionalnosti in na 
stranska vrata pripeljane dodatne stroške, prikriva nestrokov- 
nost pri delu v vseh fazah načrtovanja in izvajanja gradnje itd. 
Kljub formalno zagotovljenim možnostim za širok dialog in 
zaščito interesov vseh subjektov preko mehanizma samou- 
pravnega dogovarjanja je tak sistem pokazal številne 
pomankljivosti, kot so: 

Vpliv in racionalna samoiniciativnost neposrednih uporab- 
nikov (kupcev) se je zmanjšala na minimum in izgubila v mno- 
žici drugih interesov; investitorske in nadzorne funkcije so 
nejasno razdeljene med samoupravnimi organi in pooblašče- 
nimi strokovnimi službami, ki s svojih praviloma monopolnih 
pozicij nimajo nobene (razen moralne) motivacije niti obveze 
za racionalno delo in zaščito konkretnih uporabnikov-kupcev; 
v dvodomnih interesnih skupnostih so zbori izvajalcev tako 
strokovno kot po ekonomski motivaciji praviloma prerasli 
zbore uporabnikov; ker funkcija samoupravno-dogovorne pri- 
stojnosti ni bila ustrezno opredeljena in razmejena od stro- 
kovne odgovornosti investitorskih služb, se je takšno stanje 
logično negativno odrazilo tudi na rezultatih, tako glede cene 
in kvalitete, kot glede fizičnih kazalcev. 

Te in še številne druge pomankljivosti kažejo na to, da je 
potrebno samoupravno-dogovorno odločanje omejiti pred- 
vsem na planske, programske in nadzorne funkcije ter na 
področje socialnih korektivov, medtem ko mora izvajanje 
sprejetih odločitev in vodenje investicijskih poslov postati 
odgovorno strokovno delo z vsemi zakonitostmi svobodnega 
tržišča in zdrave konkurence. V takšnih razmerah zahteva po 
zastopanju širšega družbenega interesa pomeni predvsem 
javnost dela strokovnih služb in možnost vpogleda ter stro- 
kovnega preverjanja v vseh fazah investicijskega cikla, hkrati 
pa omejitev vloge izvajalcev izključno na pogodben poslovni 
odnos. 

Stanarine, ki naj bi zagotavljale enostavno reprodukcijo 
družbenega stanovanjskega sklada, bi morale po planih sta- 
novanjskih skupnosti v letu 1989 doseči 3,4% od revalorizi- 
rane vrednosti stanovanjskega sklada. Dejansko dosežene 

stanarine v odnosu na revalorizirano vrednost pa so znašale 
v preteklih letih: 

DOSEGANJE NAČRTOVANE STANARINE 

1985 1966 1967 1968 

Stanovanjske skupnosti ocenjujejo, daje zaradi nedosega- 
nja planirane rasti stanarin prišlo do izpada sredstev eno- 
stavne reprodukcije v vrednosti okoli 1900 stanovanj, 
v odnosu na ekonomsko stanarino pa v vrednosti 2600 stano- 
vanj - to pa predstavlja preko 80% vrednosti vseh stanovanj, 
ki bodo po predvidevanju stanovanjskih skupnosti zgrajene 
v družbenem sektorju v letu 1989. 

Skladna z intencijo razbremenjevanja gospodarstva je bila 
opredelitev, da mora postati reševanje stanovanjskih vprašanj 
vse bolj skrb posameznika ob družbeni pomoči. Ukrepi 
tekoče kreditne in cenovne politike pa so privedli prav do 
obratnih rezultatov, s tremi ekstremnimi situacijami: 

- povprečni osebni mesečni dohodek ne zadostuje več niti 
za nakup 1/4 m2 stanovanja 

- uvedba polne valorizacije stanovanjskih kreditov je prak- 
tično onemogočila angažiranje kapitala občanov za nakup 
stanovanja (kreditna sposobnost občana s povprečnim OD 
dopušča najetje kredita le še za nakup 5-6 m2 stanovanja) 
z odplačilno dobo 15-20 let; zaradi realnega upadanja OD se 
odplačilna doba sicer lahko podaljša, kar pa pomeni tudi 
podaljševanje kreditne nesposobnosti kreditojemalcev. 

- prepotrebna sredstva uporabnikov družbenega stano- 
vanjskega fonda se ne angažirajo zaradi neizvajanja pro- 
grama prehoda na stanarine, ki bi pokrivale enostavno repro- 
dukcijo, čeprav se za prehod na takšne stanarine zavzemamo 
že od leta 1965 (stanarine so padle pod nivo leta 1985 in v letu 
1988 zagotavljajo 290-letno amortizacijsko dobo!) 

Kot je praksa v danih razmerah pokazala nesprejemljivost 
takojšnje polne valorizacije kreditov, kažejo tudi ocene 
o višini polne ekonomske stanarine potrebnost po ohranjanju 
delnega subvencioniranja stanovanjske sfere - vendar s smi- 
selno politiko enakomernega obremenjevanja obeh sektorjev 
in s programom postopnega zmanjševanja subvencij v okviru 
realnih možnosti. 

4.5 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
Organiziranost komunale je ne glede na naravne danosti 

določena z občinsko mejo in se ne ozira na tehnološke 
značilnosti dejavnosti. Razdrobljenost komunalnih organiza- 
cij in SIS onemogoča pregled nad njeno dejavnostjo in učin- 
kovito usmerjanje razvoja. 

Razlike v komunalni dejavnosti se kažejo pri zbiranju sred- 
stev za poslovanje komunalnih organizacij. Nekatere cene 
komunalnih storitev so že na nivoju razširjene reprodukcije, 
stopnje povračila za kolektivno komunalno rabo varirajo tudi 
v razmerju 1 : 15, nekatere občine sploh ne zbirajo prispevka 
za razširjeno reprodukcijo. Občina Krško zbere 7.5 krat več 
sredstev na prebivalca kot Ljubljana iz nadomestila za upo- 
rabo stavbnih zemljišč. Skupni imenovalec poslovanja komu- 
nale lahko postanejo standardi in normativi, ki jih bodo uvajali 
v poslovanje v 1.1989. Rezultat nepovezanosti komunale se 
kaže pri izvajanju skupnih programov (npr.očiščenje Save). 

Strokovna nemoč uporabnikov se kaže tako pri oblikovanju 
prioritetnih nalog, kot pri opravljanju vseh vrst nadzora nad 
izvajanjem komunalnih dejavnosti in investicij. Dimenzionira- 
nje kapacitet novih investicij nemalokrat kaže na pomanjka- 
nje strokovne usposobljenosti investitorjev in na odsotnost 
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racionalnejše etapne strategije reševanja problemov, kot tudi 
na pomankljivosti planskih aktov DPS, na osnovi katerih se 
bodoče potrebe ocenjujejo. Preveč širokopotezno zastavljene 
investicije tako brez potrebe že na začetku pretirano breme- 
nijo obratovalne in vzdrževalne stroške komunalnih sistemov, 
s tem pa tudi sedanje uporabnike le-teh (visoki obratovalni 
stroški komunalnih čistilnih naprav že porajajo zahteve po 
uvajanju kompenzacij). 

Po nekaterih predlogih naj bi v bodoče odgovornost za 
zagotavljanje komunalne oskrbe prevzela družbenopolitična 
skupnost, prav tako za planiranje in financiranje reprodukcije. 
Pri kontroli poslovanja komunalnih podjetij ji bodo opora 
standardi in normativi tu sprejeti programi. Zlasti pa bodo 
morali skrbeti za stalen pregled nad napravami in objekti, 
s katerimi upravljajo, kar bo omogočalo tudi izdelavo letnih 
planov vzdrževanja in kontrolo nad vzdrževanjem. V komunal- 
nih skladih DPS naj bi se zbirala in združevala sredstva 
komunalne dejavnosti, pripadajočih cest, komunalne energe- 
tike in sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč (po skupni 
prispevni stopnji oz. davki). DPS naj bi zagotovila financiranje 
s ceno in prispevki, ki bi se plačevali ne glede na poslovni 
rezultat. 

4.6 GOZDARSTVO 
V Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo usklaju- 

jejo vprašanja skupnega pomena za skladnejši razvoj in opti- 
malno izkoriščanje gozdov v SR Sloveniji: gozdarstvo, kmetij- 
stvo, lesni predelovalci, lovstvo,turizem ter druge zainteresi- 
rane organizacije združenega dela, samoupravne organiza- 
cije in skupnosti. Samoupravni sporazum o temeljih plana 
republiške skupnosti vsebuje opredelitve na področju izkoriš- 
čanja gozdov (posek in blagovna proizvodnja gozdnih lesnih 
sortimentov), oskrbe z lesom iz gozdov Slovenije, ter na 
področju vlaganj v gozdove kot dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. V njem se oblikujejo tudi standardi in normativi 
za oprp standardi in normativi za opravljanje del, za katere se 
zagotavljajo sredstva pri Samoupravni interesni skupnosti za 
gozdarstvo Slovenije in osnove in merila za oblikovanje cen 
zanje, medtem ko se cene gozdnih lesnih sortimentov od leta 
1988 oblikujejo prosto. 

Osnova za določanje planskih ciljev in nalog so gozdnogo- 
spodarski načrti območij za obdobje 1981-1990 in dolgo- 
ročni plan gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. 

V tem srednjeročnem obdobju kljub zakonskim rešitvam, ki 
predvidevajo samoupravno združevanje sredstev za dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena, vsa potrebna sredstva za 
skladnejši razvoj in optimalno izkoriščanje gozdov v Sloveniji 
niso bila zagotovljena. V letu 1987 je bilo zagotovljenih le 79% 
vseh potrebnih sredstev, za leto 1988 je bilanca še slabša. 

Zaradi nizke reproduktivne sposobnosti lesno predelovalne 
industrije v zadnjem letu gozdarstvo ni dobilo niti polovrce 
sredstev, ki so sicer bila planirana s samoupravnimi spora- 
zumi. Z drugimi uporabniki gozdnega prostora samoupravni 
sporazumi o združevanju sredstev niso bili niti sklenjeni. 

Tako se že nekaj let kaže izrazito zaostajanje predvsem pri 
melioracijah gozdov in pri gradenji gozdnih cest. To ni 
v skladu z obveznostmi v gozdnogospodarskih načrtih, ki so 
strokovna osnova za zagotovitev trajnosti gozdov in vseh 
njihovih funkcij. Potrebe po vlaganju v gozdove se zaradi vse 
pogostejših ujm in propadanja gozdov povečujejo. Varstvo, 
ohranitev in krepitev gozdov zahtevajo omejevanje in pre- 
strukturiranje poseka, sočasno pa večja vlaganja. 

Realizacija planiranih vlaganj v gozdove za obdobje 
1986-1990, z zasnovo plana 1989, je v povprečju naslednja: 
- obnova,nega in varstvo gozdov 90% 
- melioracije gozdov in pogozdovanje 72% 
- gradnja gozdnih cest 75% 

Vrednostno pokrivanje vlaganj v gozdove po virih financira- 
nja in dinamiki je prikazano v spodnji preglednici: 

Vsa vlaganja: 100% 
   VIRI FINANCIRANJA V % 

Sredstva Sredstva Sredstva Krediti 
OPIS GG porabnikov SIS za gozd. bank in 
 organizac. kov lesa Slovenije ost, sred. 
Samouprav, sporazum 
1986-1990 70 16 13 1 
Realizacija 1986 75 9 12 4 
Realizacija 1987 78 11 9 2 
Ocena realizac. 1988 78 10 10 2 
Zasnova plana 1989 78 10 10 2 

Kot samostojni sovlagatelj sredstev za melioracijo gozdov 
in pogozdovanje nastopa SOZD Slovenija papir. Njegova 
soudeležba v sredstvih porabnikov lesa za vlaganja v gozdove 
se v zadnjih letih približuje eni polovici. 

Gozdarstvo pretežni del celotnega prihodka pridobiva 
s proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov. Poslabšano zdrav- 
stveno stanje gozdov zahteva redno pobiranje slučajnih pri- 
padkov, kar pa draži proizvodnjo za okoli 30%. Za vsa 
potrebna dela pri dejavnostih posebnega družbenega 
pomena že sedaj manjka za okoli 10% vrednosti blagovne 
proizvodnje. 

Gozdarstvo bo s prožnejšim gozdnogospodarskim načrto- 
vanjem zajelo celovito gospodarjenje s poškodovanimi goz- 
dovi. S povečano aktivnostjo na področju varstva in gojenja 
gozdov bo zaviralo proces propadanja gozdov, dokler ne 
bodo zagotovljeni pogoji za njihovo sanacijo. 

Povprečna realizacija vlaganj v gozdove v letih 1986-1988 
je bila okoli 80%. Da bi srednjeročni plan 1986-1990 realizi- 
rali v celoti, bi ob upoštevanju že dosežene realizacije v prete- 
klih treh letih morali vlaganja v letih 1989 in 1990 povečati za 
dobro četrtino. Zato je poleg iskanja racionalizacije v gozdar- 
stvu nujno potrebno pripraviti spremembe Zakona o gozdovih 
in narodnogospdarski izračun finančnih posledic propadanja 
gozdov in predlog za sistemsko zagotavljanje sredstev za 
realizacijo vseh potrebnih del v dejavnostih posebnega druž- 
benega pomena. 

Uveljaviti bo potrebno sofinanciranje dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, posebej še za gozdove na Krasu, s sred- 
stvi vseh souporabnikov gozdnega prostora. V ogroženih in 
propadajočih gozdovih pa tudi s sredstvi povzročiteljev 
škode. 

Gozdarstvo je zaradi tega pripravilo poročilo o umiranju 
gozdov in o možnostih za zagotavljanje sredstev, ki ga je IS 
obravnaval, sprejel v zvezi z njimi Ugotovitve, predloge in 
sklepe in jih posredoval je v nadaljnjo obravnavo Skupščini 
SR Slovenije. 

4.7 OSKRBA S HRANO 
Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proiz- 

vodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe je bila usta- 
novljena v mesecu oktobru 1987. Republiška skupnost je 
program pospeševanja proizvodnje hrane, program interven- 
cij v preskrbi in program blagovnih rezerv je začela izvajati 
s 01.01.1988. Samoupravne interesne skupnosti za pospeše- 
vanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe 
v občinah so bile ustanovljene v letu 1987, delovati pa so 
začele tudi s 1. 1. 1988. 

Za izvajanje programov republiške skupnosti so se v letu 
1988 uporabljala sredstva prispevka, določenega z Zakonom 
o določitvi plačevanja prispevka družbeno organizirane tržne 
proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe 
in za blagovne rezerve (Uradni list SRS 48/87), 

V skladu z navedenim zakonom plačujejo prispevek iz 
dohodka zavezanci po zbirni stopnji 1,45% od osnove in sicer: 

-0,96% za program pospeševanja družbeno organizirane 
tržne proizvodnje hrane 

-0,10% za program intervencij v preskrbi 
-0,39% za program republiških blagovnih rezerv 
Prispevek se obračunava in poračunava glede na periodični 

in zaključni obračun. 
Prihodki za izvajanje posameznih programov republiške 

skupnosti so v letu 1988 znašali: 
 DIN % 
- pospeševanje tržne 
proizvodnje hrane 91,738,761,157 66.39 
- intervencije v preskrbi 8,933,981,713 6.46 
- blagovne rezerve 37,501,866,711 27.14 

Skupaj 138,174,609,581 100.00 
V letu 1988 je bilo od skupnih sredstev kar 71% usmerjeno 

v živinorejo (v letu 1987 64%). To je delno posledica interven- 
cij zaradi posledic suše ter pokrivanj razlik v ceni mleka, 
delno pa tudi posledica strateške odločitve o vspodbujanju 
koncentracije prireje mesa in mleka. Realno manjša vrednost 
sredstev, namenjenih poljedelski pridelavi, je posledica 
znatno manjšega pridelka pšenice, rži in sladkorne pese, kot 
je bilo načrtovano. Razdelitev sredstev po namenih je prika- 

zana v preglednici št. 9. 
Kljub velikim disparitetam med administrativno določenimi 

in dejanskimi cenami mleka, se je z družbeno intervencijo 
povečaia tržna proizvodnja mleka za 1,7%, količina odkuplje- 



nega mleka pa za 7%. 
Ocenjuje se, da so največji učinki doseženi z novim ukre- 

pom sofinanciranja koncentracije prireje mesa in mleka. 
Omenjeni ukrep je izredno vspodbudno vplival na razvojno- 

investicijskem področju, ki je v zadnjih letih praktično zamrlo. 
Pomembno je izpostaviti dejstvo, da je že skoraj polovica 

sredstev usmerjenih v hribovita območja. S kompenziranjem 
višjih stroškov proizvodnje v hribih se ohranja in povečuje 
proizvodnja ter tako posredno vpliva na ohranjanje in oživlja- 
nje hribovitega sveta. 

Tudi v letu 1989 je največja pozornost posvečena prireji 
mleka in mesa na gorsko-višinskih območjih. Poudarek bo na 
intenzifikaciji in kvaliteti proizvodnje (koncentracija in tehno- 
loška posodobitev). Bistveno več sredstev je za leto 1989 
namenjenih vlaganjem v prašičerejo v zasebnem sektorju, 
deloma pa tudi v posodabljanje vinogradniške in sadjarske 
proizvodnje. 

Poraba sredstev po posameznih namenih v letu 1988 je 
prikazana v preglednici št. 9. 

Republiška skupnost s programom intervencij v praksi 
zagotavlja sredstva za delno pokrivanje negativnih razlik, do 
katerih prihaja zaradi neusklajenih gibanj sroškov proizvod- 
nje osnovnih živil in njihovimi prodajnimi cenami. Tudi iz tega 
programa je bilo 1.1988 51,1% celotnih sredstev porabljeno za 
pokrivanje razlik v ceni mleka, oz. 80% vseh sredstev za 
živinorejo. Razdelitev je prikazana v preglednici št. 10. 

2 intervencijskimi ukrepi na področju preskrbe je potrebno 
zagotoviti materialno osnovo za uravnavanje razmer na 
tržišču tako, da bo v največji možni meri zagotovljena nemo- 
tena preskrba z osnovnimi živili. To pomeni preprečevanje in 
odpravljanje motenj na trgu, do katerih prihaja zaradi neus- 
klajenih stroškov proizvodnje osnovnih živil in njihovih pro- 
dajnih cen. 

Program republiških blagovnih rezerv za leto 1988 sta 
obravnavala in sprejela Izvršni svet SR Slovenije in Skupščina 
SlS-a za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje 
osnovne preskrbe Slovenije. Ob sprejemanju je bilo zaradi 
metodologije načrtovanja prihodkov in obveznosti sklenjeno, 
da bodo odvisno od obsega prihodkov pripravljene dopolni- 
tve programa republiških stalnih blagovnih rezerv, ki jih je 
obravnaval in sprejel IS SRS. Realizacija je prikazana v pre- 
glednici št. 11. 

Izhodišča predloga programa oblikovanja republiških stal- 
nih blagovnih rezerv za leto 1989 temeljijo na sprejetem 
srednjeročnem programu oblikovanja republiških rezerv za 
1986 do 1990 leta in ocenjenih možnostih izgradnje skladišč 
v okviru srednjeročnega programa v 1989 letu. 

5 PREDVIDENO ZA LETO 1989 
V negotovih pogojih gospodarjenja in ob različnih domne- 

vah o inflaciji v letošnjem letu, kot tudi ob pomankljivih 
evidencah o stanju objektov gospodarske infrastrukture, ni 
možno podati zanesljive napovedi, kakšne bodo razmere 
v gospodarski infrastrukturi. Glede na to, da politika samou- 
pravnih interesnih skupnosti še vedno temelji na nerealnih 
planskih predpostavkah (gospodarske rasti, fizičnega obsega 
storitev ter ocen investicijskih in ostalih stroškov) pričaku- 
jemo v prihodnjem letu zaostrovanje kot posledico nesklad- 
nosti v razvoju. Reševanje problemov bo otežkočala nejasna 
delitev odgovornosti v uveljavljenem sistemu samoupravnega 
dogovarjanja in iz tega izvirajoče neupoštevanje stroke, ki 
sicer nudi rešitev za mnoge probleme, s katerimi se soočajo 
samoupravne interesne skupnosti. 

Ugotovljeno stanje dodatno poslabšuje tudi razdrobljenost 
teh sredstev na SlS-e (glej preglednico št. 12 in 14). Način 
združevanja in porabe sredstev ne omogoča družbenega nad- 
zora nad temi sredstvi, niti ne omogoča občasnega prelivanja 
med SlS-i ter prilagajanja dejanskim potrebam in možnostim 
v času. To vodi v slabo in neustrezno izkoriščanje teh sred- 
stev. Obstoječi način financiranja upravnim službam for- 
malno in dejansko ne omogoča skrbi za poseben družbeni 
pomen dejavnosti. 

Ena od možnosti za izboljšanje ureditve razmer v gospodar- 
ski infrastrukturi in za bolj učinkovito in za namensko izrabo 
sredstev je združitev investicijam v gospodarsko infrastruk- 
turo republiškega pomena namenjenih sredstev na skupnem 
računu. Delitev bi bilo možno izvajati na osnovi stopnje pri- 
pravljenosti projektne dokumentacije, ter glede na plane, 
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potrebe in stopnjo pripravljenosti investicij oz. fazo gradnje, 
usmerjati v infrastrukturne investicije. 

Spremembe v odnosih pri gospodarjenju z gospodarsko 
infrastrukturo lahko pričakujemo v zvezi s spremembami 
zakonodaje, ki so v teku. Hitrost sprememb pa je odvisna tudi 
od uspešnosti pri premagovanju notranjih odporov v posa- 
meznih sferah gospodarske infrastrukture. 

O možnostih za povečanje učinkovitosti dejavnosti gospo- 
darske infrastrukture bi bilo možno razmišljati tudi na osnovi 
analize strukture stroškov teh dejavnosti in poiskati notranje 
rezerve ter vzpodbuditi prilagajanje kapacitet izvajalskih 
organizacij potrebam po količini in po kvaliteti dela. To bo 
verjetno narekovalo tudi spremembe v opremljenosti izvajal- 
cev in v obremenitvah izvajalcev z amortizacijo. Koristno bo 
tudi ponovno analizirati produktivnost zaposlovanja, prilago- 
diti kapacitete dejanskim potrebam, kjer te še niso vsklajene 
Tovrstne analize bi morale biti ena od rednih letnih aktivnosti 
pri gospodarjenju z gospodarsko infrastrukturo. Letna poro- 
čila nekaterih SIS oz. izvajalcev so v tem pogledu pomank- 
Ijiva. 

Preorientacija Samoupravnih interesnih skupnosti na tržne 
odnose z izvajalci v teh skupnostih bo vzpodbudilo nove 
odnose v družbi in prilagajanje kapacitet potrebam. Prehod 
pa zahteva tudi določeno družbeno skrb za težave, do katerih 
bo prišlo v času prilagajanja (zaposlovanje, finance). Brez 
tega spremembe ne bo možno realizirati. 

6 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 157. seji 23/ 

3-1989 obravnaval gradivo Predstavite stanja na področju 
SIS materialne proizvodnje, ki ga je pripravil Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, in ga sprejel. 

Gradivo predstavlja solidno strokovno tehtno predstavitev 
stanja na tem področju kot potrebno strokovno-analitično 
podlago za ugotovitve in ukrepanje. Iz gradiva izhaja, da je 
področje SIS materialne proizvodnje izjemno zapleten, prak- 
tično neobvladljiv, nepregleden, predvsem pa premalo učin- 
kovit del družbene reprodukcije. Na to sta nekajkrat že opozo- 
rila Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet že več let opaža in opozarja, da kljub njegovi 
jasno postavljeni ustavni odgovornosti Skupščini SR Slove- 
nije (v okviru pravic in dolžnosti republike) za stanje na vseh 
področjih družbenega življenja, za izvajanje politike in izvrše- 
vanje zakonov in drugih splošnih aktov republiške skupščine, 
, da ne more zagotoviti zadostne preglednosti in učinkovitosti 
sistema na področjih, kjer so organizirane SIS materialne 
proizvodnje. Izvršni svet nima na voljo ustreznih mehanizmov 
niti vzvodov za učinkovito reševanje nakopičenih problemov 
na teh področjih. Obstoječa ureditev omogoča, da so 
ustrezne SIS za območje republike več ali manj popolnoma 
samostojne, neodvisne druga od druge, da uresničujejo 
skupne interese, določene s samoupravnimi sporazumi, opre- 
deljujejo pogoje in način opravljanja dejavnosti ter uresniču- 
jejo programe dela in razvoja. 

Izvršni svet nadalje ugotavlja, da se problemi na tem 
področju družbene reprodukcije, kljub njegovim prizadeva- 
njem ter prizadevanjem Skupščine SR Slovenije ter Gospo- 
darske zbornice Slovenije, zaostrujejo. Izvršni svet ugotavlja, 
da samo z delnimi posegi v ta sistem, s spremembami in 
dopolnitvami posameznih zakonov, ni mogoče pričakovati 
oziroma doseči zaželjenih ciljev. Problemi na področjih 
gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
kjer so organizirane SIS, so takšne narave, da je potreben nov 
pristop, nove rešitve v amandmajih k ustavi SR Slovenije in 
nove rešitve v sistemskih zakonih. Pri tem bo treba izhajati iz 
dosedanjih ugotovitev in spoznanj o položaju in funkcijah SIS 
na teh področjih in rezultatov gradiva Predstavitev stanja na 
področju SIS materialne proizvodnje. 

Pregledneje, jasneje in predvsem učinkoviteje bo treba 
vzpostaviti sistem družbenega planiranja, samoupravno orga- 
niziranost na teh področjih, zagotavljanje sredstev, investitor- 
stvo, nadzorstvo, sistem variantnih, vsestransko pretehtanih 
in strokovno utemeljenih rešitev pri projektiranju in gradnji 
objektov materialne infrastrukture ter vzpostaviti mehanizme 
in vzvode za obvladovanje monopolnega položaja delovnih 
organizacij na posameznih področjih. Bistveno bo treba spre- 
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meniti sistemske načine zagotavljanja in uporabe sredstev 
v teh dejavnosti. 

Izvršni svet namreč ugotavlja, da so se ta področja spreme- 
nila v praksi v proračunsko potrošnjo; v njih ni zadostne 
poslovnosti, ni praktično nobene finančne kombinatorike, 
s katero bi ob enakih družbenih sredstvih lahko dosegli 
bistveno večje učinke. V njih ni dovolj konkurenčnosti, zako- 
nitosti tržnega poslovanja niti ekonomske prisile oziroma 
interesa izvajalskih organizacij, da bi poslovale racionalno, 
z boljšim delom in da bi kvalitetno opravljale svoje dejavno- 
sti,s tem pa ustvarila tudi možnosti za odvisnost dohodka in 
osebnih dohodkov od kvalitete opravljanja dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da bi pri 
iskanju novih, učinkovitejših in racionalnejših rešitev na 
področjih materialne proizvodnje, kjer so zdaj organizirane 
SIS, morali izhajati iz naslednjih izhodišč in usmeritev: 

- vzpostaviti bo potrebno jasen narodno gospodarski 
odnos med SR Slovenijo in dejavnostmi (sistemi) na področju 
materialne infrastrukture (ustavni amandmaji, zakoni), upo- 
števaje specifičnost vsake dejavnosti (sistema); 

- SR Slovenija naj bo v načelu odgovorna za delovanje in 
razvoj sistemov na področu gospodarske infrastrukture s tem, 
da opredeli cilje in strategijo razvoja, določa in zagotavlja 
uveljavljanje kvalitetnih standardov glede zadovoljevanja 
potreb in drugih pogojev delovanja sistema (ekologija, raci- 
onalnost, konkurenca) ter opravlja nadzor nad izvrševanjem 
z zakoni in planskimi akti določenimi ureditvami in usmeri- 
tvami; 

-bistvene strateške usmeritve v razvoju in delovanju infra- 
strukturnih dejavnosti morajo biti zasnovane na razbijanju 
avtarhije in monopolov; 

-odprtost v širši jugoslovanski in evropski prostor mora 
tudi na tem področju zagotoviti bistveno povečanje narodno- 
gospodarske in podjetniške učinkovitosti ter zniževanje stro- 
škov energije in prometa na enoto proizvoda oziroma storitve; 

-organiziranost znotraj sistemov in nadzor nad njihovim 
delovanjem, bi morali specificirati glede na tehnološke, orga- 
nizacijske in poslovne specifičnosti posameznih sistemov in 
še posebej glede na njihov vpliv na kvaliteto družbenega 
razvoja v širšem in ožjem okolju, ne pa sistema SIS meha- 
nično nadomestiti z javnimi podjetji; 

-v posameznem sistemu v celoti ter v njegovih delih 
morajo veljati načela tržne ekonomije (realne tržne cene vseh 
proizvodnih činiteljev, konkurenca, odgovornosti, riziko); 

-načelo, da naj se preko cen v teh dejavnostih zagotavlja 
vsaj enostavna reprodukcija, je potrebno dopolniti z zahtevo, 
da se s standardi in normativi določijo bistveno elementi 
enostavne reprodukcije; ekološki standardi so sestavni del 
cene storitev teh dejavnosti. V primeru utemeljenih odstopanj 
od tega načela bi morala SR Slovenija, če bi z zakonom ali 
drugim aktom kršila določeno enakopravnost organizacij 
združenega dela pri pridobivanju dohodka na trgu hkrati 
s tem aktom zagotoviti ustrezno kompenzacijo pod pogoji in 
na način, določen z zakonom. 

-cilji in strategija razvoja sistemov (razširjena reproduk- 
cija) se naj določajo v dolgoročnih in srednjeročnih planih 
republike in občin ter predstavljajo za posamezne sisteme 
obvezne elemente njihovih planov in programov; 

-razširjena reprodukcija sistema naj se v skladu s plani 
financira: 

• delno s sredstvi amortizacije upoštevaje specifičnost 
sistema ali njegovega dela; 

• z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji, ki jih izda- 
jajo ustrezni organi upravljanja sistema oziroma njegovega 
dela; 

• z javnimi posojili; 
• s krediti bank in drugih finančnih institucij; 
• s tujimi konzorcialnimi vlaganji; 
• s krediti mednarodnih finačnih institucij; 
- skladi družbenopolitičnih skupnosti naj bi v načelu ne bili 

namenjeni soudeležbi v financiranju razširjene reprodukcije 
v infrastrukturnih sistemih; sredstva teh skladov naj bi se 
usmerjala tudi v spodbujanje raziskav, financiranje študij in 
projektov, v financiranje domačih in tujih ekspertiz, v sofinan- 
ciranje predinvesticijskih del itd. ter v posebnih primerih 
v beneficiranje pogojev pri najemanju domačih in tujih kredi- 
tov; s prispevki pravnih in fizičnih oseb naj bi se le izjemoma 
po načelu svobodne menjave dela financirali posamezni 

objekti ali dela (npr. v komunalni dejavnosti, vodnem gospo- 
darstvu, telefoniji itd.). 

7 DOKUMENTACIJA 
V skladu z dogovorom, dopisom in deloma na naknadne 

urgence so poslali Poročila o izvajanju in realizaciji SaS 
o temeljih plana SIS materialne proizvodnje, kot to zahteva 
Zakon o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije... 
(U. I. SRS 51/86) naslednji: 
1. Posebna energetska skupnos za nafto in plin 
2. Skupnost za ceste Slovenije 
3. SIS za letališko dejavnost 
4. SIS za PTT promet 
5. Zveza vodnih skupnosti 

Poročila izvajalcev namesto ali kot svoje poročilo je poslal 
SIS za železniški in luški promet. SIS za železniški promet je 
poslal Informacijo o gospodarskem položaju ŽG Ljubljana 
v letu 1988, ki vsebuje potrebne informacije. 

Republiška energetska skupnost in Posebna energetska 
skupnost za elektriko in premog poročila niso poslale. EGS 
- sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije je 
poslala na Zavod dokumentacijo, ki naj bi bila osnova za 
izdelavo poročila. Od EGS poročila nismo zahtevali. 

Pri pripravi gradiva so poleg teh sodelovali (po abecedi): P. 
Černigoj, B. Kramar, M. Jakše, U. Lokošek, D. Vojnovič, T. 
Rop, D. Stričević in N. Marinšek iz Sektorja za gospodarski 
razvoj, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 

8 SPISEK POROČIL 
1. Poročilo ... dejavnost za obdobje 1986-1988, Elektrogo- 

spodarstvo Slovenije, 10-252, Maribor, 8. 12. 1988 
2. Dopis SIS za železniški in luški promet SR Slovenije, 

št.SIS/192/88, datum 12. 12. 1988 
3. Informacija o gospodarskem položaju ŽG Ljubljana v letu 

1988, Železniško gospodarstvo Ljubljana, 8. 12. 1988 
4. Poročilo ... za področje luškega prometa, Luka Koper, 

Koper, 9. 12. 1988 
5. Poročilo ... Skupnost za ceste Slovenije, Delovna skup- 

nost 13. 12. 1988 
6. Priloga k poročilu Skupnosti za ceste Slovenije 
7. Poročilo... SIS za letališko dejavnost, Brnik, 28.12. 1988 
8. Poročilo ... SIS za PTT promet, SIS za PTT promet, 

Ljubljana 9. 12. 1988 
9. Poročilo ... Zveze Vodnih skupnosti, Zveza vodnih skup- 

nosti, Strokovna služba 
10. Poročilo o izvajanju SaS o temeljih plana Posebne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin, Ljubljana, 13. 12. 1988 
11. Izhodišča za nadaljni razvoj komunalnega gospodarstva 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Ljub- 
ljana, 28. 12. 1988 
12. Strnjen prikaz razvoja energetskega gospodarstva v leti 
1989, Republiški komite za energetiko, 6. 12. 1988 
13. Ekspoze predsednika IS SRSIovenije tov.D.Šinigoja 
v Skupščini 19. 12. 1988. 
14. Temelji politike sprememb gospodarske strukture Jugo- 
slavije, Poročevalec 28. 6. 1988. 
15. Izhodišča ekonomske in razvojne politike za leto 1989, 
Poročevalec 8.11. 88. 
16. Dopis Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
z dispozicijo, 18. 11. 1988 
17. Spisek nosilcev planiranja - SIS gospodarske infrastruk- 
ture na republiškem nivoju 
18. RK KGP (Poročilo odbora za pospeševanje tržne proiz- 
vodnje hrane) RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
(Poročilo SIS za proizvodnjo hrane in zagotavljeane osnovne 
preskrbe - intervencije in blagovne rezerve ter dopolnjen 
tekst o preskrbi s hrano). 
19. Izhodišča za nadaljni razvoj stanovanjskega gospodar- 
stva - Republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora (28. 12. 88) 
20. Izhodišča za nadaljni razvoj vodnega gospodarstva 
- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora (28. 
12. 88) 
21. Izhodišča za nadaljni razvoj komunalnega gospodarstva 
-Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
(28.12.88) 
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PRE6LEDICA 5T.1 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datu«: 24.2.1989 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO DOGOVORU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 

- v #io din 
- cene 1988 i) 

DOGOVOR Realiz. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SlS l REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
za 1.1989»«) 1996-88 1989 

1.ELEKTROGOSPODARSTVO IN PREMOGOVNIŠTVO 

V i r i sredstev 

1.Lastna sredstva: - a«ort. 
-delež v prod.ceni 

2.Zdr.sr.po enotnih v. in osn.«) 
3.Zdr.sr.uporab.el.en.in presoga 
4.Sred.kred.potenciala bank 
5.Krediti tujih bank 
6.Drugi viri:-sr.za raziskave 
- krediti na bazi posl.odn. 
- bencinski in naftni dinar 

386,671 
438,825 
318,140 

1,589,646 
46,222 

8,226 
2,433 

18,609 

37,590 

90,750 
850,455 

2,843 
6,405 
1,795 

15,269 

-448 

14,131 
330,766 

1,000 
8,447 

1,579 

9.721 
.001 

28.531 
53.50* 

.001 
»>» 

77.861 
73.781 
82.051 

-. 12* 
.081 

4.44» 
20.811 
2.161 

»>» 
.001 
.001 

8.481 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 2,808,772 1,005,107 355,474 35.781 12.661 

P r o g r a • investicij 

1.Proizvodni objekti 
v te«: - objekti kontinuitete 

- ekol.sanac.velikih TE-TO 
2.Prenosni objekti 
3.Distribucijski obj.110kV 
4.Objekti priiarne energije 
5.In-foraativni siste« 
6.Male HE 
7.Invest.dok.in ostalo 

1,583,789 
378,520 

169,089 
119,431 
746,632 

70,237 
59,364 
60,230 

250,288 
36,327 

84,480 
67,265 

492,227 
16,524 
26,349 
58,370 

178,944 

e,294 
30,705 
23,958 
95,519 
12,763 
6,316 

15,789 

15.801 
9.601 

.001 
49.961 
56.321 
65.931 
23.531 
44.391 
96.911 

11.301 
.001 
»>» 

18.161 
20.061 
12.791 
18.171 
10.641 
26.221 

SKUPAJ INVESTICIJE 

v te«: investicije v SRS 
investicije izven SRS 

2,808,772 995,503 363,994 

2,188,042 
620,730 

985,580 
9,923 

296,994 
67,000 

35.441 

45.041 
1.601 

12.961 

13.571 
10.791 

Opo«be: ») Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
»*) Ocena ZDP 
»»♦IPredvidevanja ISEP (Plan izgradnje objektov elektrogospodarstva in premogovništva za leto 1989) 

v cenah dec.1988 so preračunana v povpr.cene 1989 z deflatorje« 1.90. 
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Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datum: 24.2.1989 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO DOGOVORU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 . 

PREGLEDI CA 5T.2 

- v sio din 
- cene 1988 t) 

DOGOVOR Reali z. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SIS 1 REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
za 1.1989«»») 1986-88 1989 

2.NAFTN0-PLINSK0 GOSPODARSTVO 

Viri sredstev 

1.Lastna sredstva 
2.Zdr.sr.po enotnih v.in osn.t*! 
3.-prisp.za priklj.na plinovod 

-sovlaganja za dol.objekte 
4.Kredi ti doaačih bank 
5.Krediti iz tujine 
6.Drugi viri:-sredstva RSS 
-benc.in naftni dinar 
-sr.sovlagateljev izven SRS 
-krediti doi. izvajalcev 
-druga sredstva ISNAP 
-ostali viri 

153,866 
256,192 
33,356 
53,295 
17,054 
16,553 
15,800 
16,302 
21,569 

9,029 

69,164 
56,407 

21,451 
2,206 
3,052 
3,638 

10,659 

3,316 
5,716 

380 

55,718 
8,254 
1,888 
8,554 
4,835 
4,480 

782 

912 

94,063 

44.951 
22.021 

.001 
40.25* 
12.94* 
18.441 
23.021 
65.38* 

.001 
»)♦ 
»>» 

4.211 

36.211 
3.221 
5.661 

16.051 
28.351 
27.061 
4.951 

49.071 
.001 
♦>» 

.00* 
10.101 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

Prograt razvoja 

593,017 175,990 29.681 15.861 

1.Proizvodni objekti 
2.Dogr.iag.plinovoda 
3.Povezava pl.sist.z Italijo 

Transportna pot v CSSR 
4,Skladiščne z»oglj.in pol.TNP 
5.Geološke raziskave nahajališč 

Raziskave v Crni Gori 
6.Ostalo 

108,095 
58,374 
31,35e 

151,759 
173,804 

69,647 

14,046 
53,489 

56 

21,771 
57,771 

4,001 
18,473 

23,433 
18,095 
3,236 

16,176 
21,816 
38,334 
3,280 

12,259 

12.991 
100.201 

.181 

.001 
14.351 
33.241 

♦ >» 
26.521 

21.681 
31.001 
10.321 

♦ >» 
14.381 
22.061 

♦ >» 
17.601 

SKUPAJ PROGRAM RAZVOJA 593,029 174,608 136,629 29.441 23.041 

v te«:-naftnopl.infras.v SRS(1+2+6) 
-izven SR Slovenije (3) 
-invest.v trg.in geol.razisk. 

243,199 
32,291 

335,330 

91,009 
56 

83,543 

53,787 
19,412 
63,430 

37.421 
.171 

24.911 

22.121 
60.121 
18.921 

Opo»be: »! Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
»♦! Ocena ZDP 
»»») Predvidevanja ISNAP za 1.1989 po cenah 1/10/88 so preračunana v povp.cene 1988 z deflatorje« 1.25. 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datui: 24.2.1989 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO DOGOVORU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 

PREGLEDICA 5T.3 

- v sio din 
- cene 1988 ») 

DOGOVOR Realiz. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SIS 
za 1.1989 

1 REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
1986-88 1989 

3.2ELEZNI5KA INFRASTRUKTURA 
Viri sredstev 
1.Lastna sredstva 
2.Sr.zdr.po enotnih v.in osn.»») 
3.Neposr.interesno zdr. 

97,812 
405,418 
38,874 

119,978 
126,079 

2,955 

70,255 
18,522 

122.661 
31.101 
7.601 

71.831 
4.571 
.001 
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4.Krediti doaaćih bank 
5.Kredi ti 12 tujine 
6.Drugi viri 
7.Pos.sred.za lastno udeleibo 

27,964 
45,269 
11,286 

16,693 
1,171 

6,415 
32,620 

43,910 

59.69» 
2.59» 
7.97* 

.001 

22.941 
72.061 

.001 
»>* 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 626,624 267,776 171,722 42.731 27.40» 

P r o g r a « investicij 

1.Modernizacija prog 
2.Modern.vaz 1 iSĆ in RP 
3.Elektrifi kaci ja prog 
4.Re«onti prog 

276,319 
147,345 
14,360 

188,100 

49,859 
68,761 
6,655 

143,692 

53,740 
59,885 
12,215 
48,000 

18.041 
46.67» 
44.78» 
76.39» 

19.45» 
40.64» 
82.20» 
25.52» 

SKUPAJ INVESTICIJE 626,624 263,967 173,840 42.92» 27.74» 

Opombe: ♦) Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3. 
**) Ocena ZDP 

PREBLEDI CA ST.4 

Zavod SRS za družbeno planiranje ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ - v »10 din 
Datui: 24.2.1989 PO DOGOVORU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 - cene 1988 ») 

DOGOVOR Realiz. Predv.SIS » REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
1986-1990 1936-88 za 1.1989 1986-88 1989 

4.LUSKA INFRASTRUKTURA 

Viri sredstev 

1.Lastna sredstva 
2.Zdr.sred.po enotnih v.in osn.**! 
3.Neposr.interesno združevanje 
4.Krediti bank 
5.Tuji blagovni krediti 
6.Dosadi blagovni krediti 

36,512 27,712 3,332 
68,970 12,746 2,136 
26,083 6,983 

6,480 1,000 
2,427 4,450 

10,142 15,072 1,600 

75.90» 
18.48» 
26.77» 

t)* 
*>* 

148.61» 

9.13» 
3.17» 

.00» 
t)i 
i}* 

15.78» 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 141,707 71,420 12,568 50.40» 8.87» 

Progra« razvoja 

1.Splošna infrastruktura 
2.Izgradnja silosa za žito 
3.Kap. za razsuti in tek. tovor 
4.Tehnološka opre«a 
5. Integralni transport 

33,384 29,502 1,532 
55,138 23,705 
18,898 5,782 4,450 
10,193 9,905 4,450 
16,094 2,464 6,406 

88.37» 
42.99» 
30.60» 
54.44» 
15.31» 

4.59» 
.00» 

23.55» 
24.46» 
39.77» 

SKUPAJ INVESTICIJE 141,707 71,358 12,382 50.36» 8.74» 

Opoube: *) Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
**) Ocena ZDP 
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Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datua: 24.2.1989 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO D060V0RU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 

PRE6LEDICA 5T.5 

- v sio din 
- cene 1988 t) 

DOGOVOR Realiz. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SIS X REALIZACIJE D060V0RA V OBDOBJU 
za 1. 1989*«) 1986-88 1989 

5.MAGISTRALNE IN AVTO-CESTE 
Viri sredstev 
1.Lastna sredstva 
2.Sred.zdr.po enot.virih in osn.«) 
3.Sredstva sofinancerjev 
4.Krediti doaačih bank 
5.Krediti iz tujine 
6.Benc.dinar 
7.Ostali viri 

-332,924 
523,670 
56,693 

202,684 
203,712 

-100,747 
160,093 
18,637 
65,898 

215,382 
120,858 
165,736 

-25,473 
23,257 

46,500 
51,395 

136,206 

30.26% 
30.571 
32.87« 

*>* 
106.26% 
59.33% 

*>* 

7.65» 
4.44» 
.m 
*>* 

25.36% 
66.86» 

.00» 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

Program investicij 

1.Novogradnje 
2.Rekonstrukcije 
3.Projekti in študije 
4.Nadzor 
5.Ostalo 

SKUPAJ INVESTICIJE 

653,836 645,857 231,885 

575,837 
29,406 
16,490 
6,584 

25,519 

369,893 
152,696 
14,309 
6,176 

13,020 

197,516 
16,762 
6,132 
2,053 
7,061 

653,836 556,092 229,523 

98.78» 

64.24» 
519.26» 
86.77» 
93.80» 
51.02» 

85.05» 

35.47* 

34.30» 
57.00» 
37.18» 
31.18» 
27.67» 

35.10» 

Opoabe: *! Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
♦*) Ocena ZDP 
«*)Predvidevanja SCS (Osnutek plana za 1.1989,Priloga 1,var.II) so preračunana v povprečne cene 1988 z 

deflatorje« 1,90.Predvidevanja za leti 1988 in 1989 vkljujujejo tudi skupni jugosl.prograa izgradnje AC. 

PREBLEDICA 5T.6 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ - v lio din 
PO D060V0RU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 - cene 1988 *) 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datus: 24.2.1989 

DOGOVOR Realiz. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SIS 
za 1.1989 

» REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
1986-88 1989 

6.LETALIŠKA INFRASTRUKTURA 

Viri sredstev 

Zdr.sr.po enotnih v.in osn.**) 21,343 4,397 644 20.60» 3.02» 

Prograi razvoj 

Letališče Ljubljana 
Letališče Maribor 
Letališče Portorož 
Ostala letališča 

14,294 
4,482 
1,762 

806 

2,855 
877 
491 
104 

3,220 
840 
164 
20 

19.97» 
19.58» 
27.85» 
12.90» 

22.53» 
18.74» 
9.311 
2.48» 

SKUPAJ INVESTICIJE 21,343 4,327 4,244 20.27» 19.88» 

Opoabe: *) Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
**) Ocena ZDP 
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PRE6LEDICA $T.8 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datum: 24.2.1989 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO D060V0RU O TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 

- v (io din 
- cene 1988 ») 

DOBOVOR Realiz. 
1996-1990 1986-88 

Predv.SlS 
za 1.1989 

* REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
1986-88 1989 

8.VODNO GOSPODARSTVO 
Viri sredstev 
Del vod.prisp.za investicije 

Plan investicij 

l.Obracba pred poplavam 
2.Odvodnjavanja za •elioracije 
3.Zadrževalniki in zbiralniki 

97,486 44,986 11,778 

44,831 
124,497 

52,655 

23,403 
46,588 
10,074 

2,147 
8,224 
2,641 

46.15X 

52.201 
37.421 
19.13* 

12.08* 

4.79* 
6.611 
5.02* 

SKUPAJ 

v tes: inv. v vod.gosp. (1+3) 

Opo»be: *1 Uporabljeni so deflatorji: 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Datua: 24.2.1989 

221,983 80,065 13,012 

97,486 33,477 4,788 

1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 

ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
PO DOGOVORU 0 TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 

36.07* 5.86* 

34.34* 4-91* 

PREBLEDI CA 5T.7 

- v mo din 
- cene 1988 *) 

DOGOVOR Realiz. 
1986-1990 1986-88 

Predv.SlS 
za 1.1989 

* REALIZACIJE D060VORA V OBDOBJU 
1986-88 1989 

7.PTT 
Viri sredstev 

1.Lastna sredstva 
2.Združena sredstva uporabnikov 
3.Krediti doa.posl.bank 
4.Sredstva poitne hranilnice 
5.Tuji finanćni krediti 
6.Drugi viri sredstev 
7.Do»aći blagovni krediti 

200,703 
184,952 
24,089 
92,583 

52,317 
11,198 

41,076 
39,206 
4,037 

16,951 

10,664 
2,994 

98,350 
46,202 

1,869 
6,794 

16,647 

20.47* 
21.20* 
16.76* 
18.31* 

.00* 
20.38* 
26.74* 

49.00* 
24.98* 
7.76* 
7.34* 

.00* 
31.82* 

.00* 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

P r o g r a ■ razvoja 

l.Medn.,»agist.in tranz.PTT z«oglj. 
2.Slavne telefonske centrale 
3.Prenos »ed gl.in vozi.centralam 
4.Vozl.in rajonske telefon, centr. 
5.Prenos *ed vozi.in konč.centr. 
6.Poštni centri 
7.PTT informacijski sistes 
8.Objekti pos.poiena za SLO in DSZ 
9.Ostali objekti na »anj razv.oba. 

565,842 114,927 169,862 

125,137 
43,340 
51,188 

132,460 
, 48,304 

77,861 
14,459 
39,100 
33,494 

25,228 
12,260 
11,193 
24,942 
12,391 
2,477 

15,922 
10,516 

41,959 
26,535 
14,033 
57,299 
15,218 
2,991 

1,279 
10,548 

20.31* 

20.16* 
27.96* 
21.87* 
18.83* 
25.65* 

3.18* 
.00* 

40.72* 
31.40* 

30.02* 

33.53* 
60.53* 
27.41* 
43.26* 
31.50* 

3.84* 
.00* 

3.27* 
31.49* 

SKUPAJ INVESTICIJE 565,842 114,928 169,862 20.31* 30.02* 

Opo»be: *) Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
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PREGLEDNICA št. 9 

SREDSTVA ZA PROGRAM POSPEŠEVANJA TR2NE PROIZVODNJE HRANE 

cene iz 1.198S 

Viri sredstev Vidina sredstev - mio din 

1.1988 plan 1989 

prispevek iz dohod, zavezancev (16.01.1989) 87.607 112.000 

prenos iz 1.1987 4.063 4.700 

ostali prihodki 68 / 

skupaj 91.738 116.700 

Razdelitev sredstev po namenih (v 1. 1988) v mio din % 

Govedoreja premiranje pridelave mleka in mesa ter investicije: 

- pitanje telet , 13.829 16,4 
- redne premije za mleko 17.631 20,9 
- pokrivanje razlik v ceni mleka 9.582 11,4 
- premirjanje črede plemenskih krav 1.099 1,3 
- zavarovalne premije 1.540 1,8 
- povećanje staleža plem.krav 320 0,4 
- konc.prireje mleka in mesa 11.459 13,6 

Praši čereja: nakup plemenskih živali in investicije 1.665 2,0 

Čebelarstvo: odprava posledic zime - viroze čebel 928 1,1 

Ribištvo: sladkovodno in morsko (moderni zacija ulova) 2.398 2,8 

Posledice suše (regres za nakup koruze, dovoz vode) 1.700 2,1 

Pol jedelstvo 
- regresi ranje cene pšenice 3.601 4,4 
- regresiranje cen sladkorne pese 3.528 4,3 

Pospeševalna služba za kmetijstvo 7.168 8,5 

Tečajne razlike (krediti MBOR) 4.124 4,5 

Obramba pred točo 2.061 2,5 

Posebne investicije 713 0,9 

Ostalo - 907 lfl 

s k p a j 84.253 100 
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PREGLEDNICA št. 10 

SREDSTVA ZA INTERVENCIJE V PRESKRBI 

cene iz 1.1988 

Viri sredstev Višina sredstev - mio din 

1.1988 plan 1989 

prispevek - 0,10% iz dohodka 8.933,982 11.500 

Razdelitev sredstev po namenih (v 1.1988) v mio din % 

- nadomestila za pokrivanje razlik do nove 
zaščitne cene Sivine 693,(52 c,8 

- razlike v ceni za meso MPG in mesnatih prašičev 1.325,197 14,7 

- pokrivanje razlik v ceni mleka 4.58c,662 51,4 

- pokrivanje razlik nad zaščitno ceno pšenice 
in oljne repice 586,220 6,6 

- odprava posledic suše in regresiranje sproščenih 
količin koruze in t ap i o k e *500 ,000 5 ,6 

- pokrivanje negativnih razlik pri proizvodnji olja 1.204,631 13,5 

- materialni stroški (strokovna in administr. dela) 27,115 0,3 

- drugi odhodki 9,404 0,1 

skupaj 8.933.982 100 
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PREGLEDNICA št. 11 

SREDSTVA ZA PROGRAM BLAGOVNIH REZERV 

  cene iz 1.1988 

Viri sredstev ~wi*rnriredrt«~ro"din 

  1. 1988 plan 1989 

prispevek iz dohodka 35.435 46.000 

- prispevek iz prodaje ND 5.134 

Skupa"' 40.559 mio din 46.000 mio din 

sredstev P° namenih (v 1.1988) v mio din % 

I. Stalne republiške blagovne rezerve 

1. Oblikovanje blaga: 
- kmetijsko živilski proizvodi 7.^91 18 *? 
- zdravila, sanitet, material in "" ' 

medicinsko potrošni material 1 960 4 a 
- veterinarska zdravila ' 
- sredstva PIT zvez =1- , „ 
- naftni derivati 2.720 6]q 

2. Izgradnja in adaptacija skladišč: 
- novogradnje t 

- adaptacije 608 ^'5 

3. Vzdrževanje in hramba, čuvanje, obnavljanje 5.148 12,7 

II. Republiške tržne blagovne rezerve 
obresti od kreditov poslovnih bank 3.547 a,7 

III.Prenos sredstev v leto 1989 2.119 5 2 

skupaj 40.559 100 
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PREBLEDI CA 5T.12 

Zavod SRS za družbeno planiranje ' ANALIZA IZVAJANJA INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ - v «10 din 
Datui: 24.2.1989 PO DOGOVORU O TEMELJIH PLANA SRS 1986-90 - cene 1988 »> 

DOGOVOR Realiz. Predv.SIS 1 REALIZACIJE DOGOVORA V OBDOBJU 
1986-1990 1986-88 za 1.1989 1986-88 1989 

REKAPITULACIJA REALIZACIJE 1986-1988 

Viri sredstev 

1.Elektrogosp.in pre»ogovništvo 2,808,772 1,005,107 355,474 35.78* 12.661 
2.Naftnoplinska infrastruktura 593,017 175,990 94,063 29.681 1j.86X 

A.SKUPAJ ENERGETIKA (1+21 3,401,789 1,181,398 449,537 34.72» 13.21» 

3.železniška infrastruktura 626,624 267,776 lil,722 4i.73X 27.40X 
4.Luška infrastruktura 141,707 71,420 12,568 J0.40I 8.871 
5.Magistralne in avtoceste 653,836 645,857 231,885 98.781 3j.4iI 
6.Letališka infrastruktura 21,343 4,397 644 20.601 3.021 
7.PTT infrastruktura 565,842 114,927 169,862 20.311 30.021 

B.SKUPAJ PROMETNA INFRASTR.(3 DO 7) 2,009,352 1,104,377 586,681 54.961 29.201 

C.VODNO GOSPODARSTVO 97,486 44,986 11,778 46.151 12.081 

SKUPAJ GOSP.INFRASTRUKTURA (A+B+C) 5,508,626 2,330,461 1,047,997 42.311 19.021 

Prograa investicij 

1.Elektrogosp.in premogovništvo 2,808,772 995,503 363,994 35.441 li.961 
v te.: investicije v SRS 2,188,042 985,580 296,994 45.041 13.571 
2.Naftnoplinska infrastruktura 593,029 174,608 136,629 29.441 i3.041 
v tes: investicije rep.poiena 236,116 91,009 53,787 j8.54l ^.iBI 

A.SKUPAJ ENERGETIKA (1+2) 3,401,801 1,170,111 500,623 34.401 14.721 
v tea: investicije rep.potena 2,424,158 1,076,589 3j0,i.8i 44.411 .4.471 

3.Železniška infrastruktura 626,624 268,967 173,840 42.921 2i.74l 
4.Luška infrastruktura 141,707 71,358 12,382 50.361 8.741 
5.Magistralne in avtoceste 653,836 556,092 229,523 85.051 35.101 
6.Letališka infrastruktura 21,343 4,327 4,244 20.271 
7.PTT infrastruktura 565,842 114,928 169,862 20.311 30.021 

B.SKUPAJ PROMETNA INFRASTR.(3 DO 7) 2,009,352 1,015,672 589,851 50.551 29.361 

C.VODNO GOSPODARSTVO 97,486 33,477 4,788 34.341 4.911 

SKUPAJ 60SP.INFRASTRUKTURA (A+B+C) 5,508,639 2,219,260 1,095,262 40.291 19.881 
v te«: investicije rep.po«ena 4,530,995 2,125,738 945,420 46.921 20.871 

Opoabe: ») Uporabljeni so deflatorji: 1986/85 1.90, 1987/86 2.20, 1988/87 3.0 
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PREGLEDNICA 5T. 13 

PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJSKIH OBJEKTOV OPREDELJENIH V SAS O TEMELJIH PLANA SIS MATERIALNE PROIZVODNJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 

Leto za Plan. Novo pl. Število Predraćun. Izvržena Izvržena Izvržena le izvržena 
zać. leto leto let zaiika vrednost vlaganja vlaganja vlaganja vlaganja 
grad. zaklju zaključka (zaiuda) v aio din do31.12.B? v 1.1988 do31.12.88 (v i! 

0101 ELEKTROGOSPODARSTVO 

i'uc8"0" HE Fala 86 98 91 1 125614 6520 39586 46106 36.701 i.HE Vrhovo na Savi 88 90 90 g 403229 0 50044 50044 12 411 
3.Deponija pre». Lakonca 87 90 90 0 36200 262 6884 7146 19."741 

c'ur .Zad|fĆlca 85 87 99 2 14764 4928 6821 11749 79.581 5.HE Lo.žćica 86 87 89 2 8677 770 6261 7031 81.031 
6.Gradnja HE Mavdice 80 83 88 5 7871 7328 314 7642 97 091 
7.Razž.dePonije TES 85 87 90 3 6179 1553 1722 3275 53.'001 
B.Ekol.inf.sistea ter.. 87 88 89 l 4780 71 3032 3103 64.921 
9.RTP Siov.Bistrica 87 88 88 0 4738 959 2396 3355 70.811 
10.Rekonstr.0,4KVHEFala 85 88 88 0 20 18 0 18 90.001 

612072 22409 117060 139469 22.791 

Ostalo elektrog. skupaj: 293 obj. 306475 36891 41125 78016 25.461 

0102 PREMOGOVNIŠTVO 
1.RRPS Rudnik rj.prei. 

irije 85 85 88 3 62 62 0 62 100.001 2.Rudnik rjavega pre»oga 
Zagorjelnova teh.) 86 87 89 2 860 628 196 824 95 811 
3.Rudnik Kaniiarica 
(rudarske raziskave) 81 82 88 5 1018 632 318 950 93 321 
4-Rudnik Kaniiarica 87 88 88 0 1879 332 680 1012 53.861 
5.Rudnik Zagorje ob Savi 
(pndob. prenoga! 86 88 89 1 2535 1238 294 1532 60.431 
6.Rudnik Trbovlje 
(povržin.odkop presoga) 87 87 89 2 6580 1989 4648 6537 99.351 
7.Rudnik Zagorje 
(odpir.ja.e Kotredez) 78 80 89 1 16508 8053 5012 13065 79.141 
8.Rudnik Trbovlje 
(•oderni zaci ja) 87 89 89 g 16871 1150 4416 5566 32.991 
9.Rudnik Trbovlje 
(odpir.novih predelav) 79 85 89 4 63905 20155 10087 30242 47.321 
10.Rudnik Velenje 
(hala betonarne Maza) 85 88 88 0 479 120 359 479 100 001 
11.Velenjeiizgr.nado«. 
obj.stebra Titovo V.) 80 85 88 3 32139 27474 4610 32084 99.831 
12.Velenje(odvodnjevanje 
s*ebra! 66 90 90 0 43936 2507 2826 5333 12.141 

SJS !elenje: 3 otjJ- 76554 30101 7795 37896 49.501 aMJrfiJ Zasavje 9 obj. 110218 34239 25651 59790 54.251 
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0104 in 0105 PRIDOBIVANJE 
NAFTE,ZEHELJ.PLINA 
l.INA-Nafta Lendava ... 
(polnilnica zea.pl i na) 8? 87 89 2 j 
2.Izgradnja tehn.dok. . 
za sklad.prostor 86 87 88 1 2 i a«'asi 
3.Petrol,DO Rafin.Mb 86 87 88 1 125 88 29 L5 100.00» 
4.INA Nafta Lendava _ <in ... ... 
(sklop sistel ) BT 87 8! 2 1« « »' >« . 
5. INA Nafta Lendava 
(tehtnica) 85 88 89 1 374 0 ^374 3.4 100.00*^ 

SKUPAJ: 5 obj. 655 88 552 648 

0605 CESTE 
1.Predor Karavanke l.taza 86 99 90 0 264723 10041 26856 36897 13.941 
2.Južna obvoznica Lj. „ ... ... 

2. etapa 85 87 87 0 2240 2240 0 2240 100.00* 
3.Juina obvoznica 3.etapa 86 88 88 0 50065 14465 14i78 .924-j 
4.Hitra cesta Mb 3.etapa 87 88 88 0 47517 6569 17402 ,4971 5,-55* 
5.AC SaarjeSap Viinja gor 87 88 88 0 51456 2798 33718 36516   

SKUPAJ: 5 obj. 416001 36113 92754 129867 31.22% 

Ostali cestni proaet 
skupaj : 22 obj. 10043 7587 1499 9086 

0608 LUKA SKUPAJ: 10 obj. 24285 10579 9386 19965 82'il,l_ 

0609 PTT SKUPAJ: 153 obj. 26078 9619 6531 16150 61.931 

0601 2ELEZNICE SKUPAJ: 41 obj. 9440 3776 4354 8130^ 86.12* 

0604 ZRAČNI PROMET 7 obj. 178 134 38 172 

0200 KMETIJSTVO IN 
RIBIŠTVO SKUPAJ: 99 obj. 36662 12697 18776 314i3 84,i5* 

0201 KMET. PROIZVODNJA 80 obj. 33243 10729 17444 28173 84.751 
0202 KMET. STORITVE 16 obj. 3205 1930 1170 3100 96.7.1 
0203 RIBIŠTVO 3 obj. 214 38 162 200 93.46* 

0300 GOZDARSTVO 
SKUPAJ: 49 obj. 2028 1511 441 1952 96..j* 

0400 VODNO GOSPODARSTVO 
SKUPAJ: 77 obj. 24705 10886 11119 ,i005 89.0i* 

1003 KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
SKUPAj. 629 obj. 78290 29075 25004 54079 69.08* 

VIR: SDK 
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preglednica it. 14 

PREGLEDNICA PRISPEVNIH STOPENJ ZA RAZŠIRJENO REPRODUKCIJO 
SIS MATERIALNE PROIZVODNJE V LETU 1988 IN 1989 « 

SIS Prisp. stop. 
v 1. 1988 

Osnova za obračun 
obveznosti 

Zakonska 
podlaga 

Plačilo bre*eni 
vir 

Predlog za 
leto 1989 

1. ISEP 

- upor. na nap. 
110 kv 

- upor. na nap. 
1-35 kv 

- upor. na nap. 
0,4 kv 

- zdrui.sred. za 
za nujne pot. 
v rep.premoga 

2. ISNAP 

3. ŽELEZNIŠKI 
PROMET 

4. LUSKA INFRASTR. 

5. CESTNO 
GOSPODARSTVO 

6. LETALIŠKA 
INFRASTRUKTURA 

7. RTV 
INFRASTRUKTURA 

8. PTT 
PROMET* 

2,26 I 

30,00 1 

52,00 I 

72,00 1 

20,00 1 

2,00 1 

2,88 1 

0,49 i 

3,72 I 

0,15 I 

0,40 1 

20,00 I 

9. STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO 

a! vzajemnost 
- v republiki do 31.3. 0,02 1 

od 1.4. 0,018 1 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

fakt. znesek por. 
energije 

fakt. znesek por. 
energije 

fakt. znesek por. 
energije 

fakt. cena 
ko»ercialnega 
pretoga 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

čisti doh. (po zaklj. 
rač. pr.l.) - BOD 

cena telefonskega 
iapulza 

Ur.l. SRS 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS 
št. 51/1986 

akuiulacija 

materialni 
stroški 

•aterialni 
stroški 

•aterialni 
stroški 

■aterialni 
stroški 

Ur.l. SRS akumulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS akumulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS akumulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS akuiulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS akumulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS akumulacija 
št. 51/1986 

Ur.l. SRS materialni 
št. 51/1986 stroški 

ukinitev 
prispevne 
stopnje, 
poveča pa 
naj se 
prispevek 
za povečanje 
priključne 
moči 

0,25 1 

1,86 1 
(201 sredstev od 
taks za registr. 
in 301 od maloprod, 
cene naftnih der. 

ukinitev stopnje 
(nadomestila iz 
drugih virov) 

BOD 
SkleP' čisti stopnje od 1,11 do 
občinskih skup. dohodek 7,01 , povpr. 4,141 

(predvideno zmanjšanje 
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- v občini in 
za last.potr 
v OZD 

od 1,01 do 7,4301 
povpr. st. 4,2701 

BOD 

Sklepi 
občinskih skup. 

tisti vzajemnosti na račun 
dohodek povečane solidarnosti) 

bi solidarnost 
- v republiki 

- v občini 

10. KOMUNALNA 
RABA 
- skupna komun, 

raba 

- združevanje 
iz čist.doh. 

11. VODNO 
GOSPODARSTVO 

do 30.3. 0,1351 
od 1.4. 0,1201 BOD 

med 0,51 in 2,7651 
povpr. st. 1,2551 BOD 

od 0,31 do 5,01 
povpr. 1,9021 

od 01 do 3,161 
povpr. 1,1121 

2,30 1 

BOD 

BOD 
pr.l. 

davčna 
osnova 

Sklepi 
občinskih skup. 

Sklepi 
občinskih skup. 

Odloki 
občin 

Odloki 
občin 

SAS 
1986-90 

dohodek 

dohodek 

dohodek 

čisti 
dohodek 

dohodek 

predvideno povišanje 
prisp. solidarnosti 
na okoli 21 
t na račun ustrezno 
manjie vzajemnosti) 

t PTT - plačnik gospodarstvo in negospodartvo 
»Predlog sprememb prispevnih stopenj je objavljen v Poročevalcu 4t. 3 z dne 6.2.1989 

PROGRAM KLJUČNIH AKTIVNOSTI 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje 

razvojne in tekoče ekonomske politike v letu 1989 

UVOD 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Skupščini predlo- 

žil Izhodišča ekonomske in razvojne politike za leto 1989, 
ki jih je na zasedanju Skupščine v mesecu decembru 
dodatno obrazložil z Ekspozejem predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. V tem gradivu je Izvršni svet 
podal sintezno oceno ekonomskih razmer na prehodu 
v leto 1989, pričakovane ekonomsko-politične, in gospo- 
darsko-sistemske razmere v Jugoslaviji ter svojo opredeli- 
tev do njih. Nadalje je opredelil politiko izvajanja usmeri- 
tev družbenega plana SR Slovenije upoštevaje nadaljeva- 
nje majskih ukrepov ekonomske politike in začeto reformo 
gopodarskega sistema. Zbori Skupščine so predlagano 
politiko Izvršnega sveta s svojimi sklepi podprli. (V seda- 
njih pogojih niti Zvezna Skupščina niti skupščine republik 
in pokrajin niso sprejemali resolucije o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana Jugoslavije oziroma republik in 
pokrajin, kar je hkrati v skladu z novim zakonom o temeljih 
sistema družbenega planiranja). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oblikoval vrsto 
prilog kot podlag za skupščinske odločitve v obliki analiz, 
bilanc in programov. Med napovedane podlage sodi tudi 
Program ključnih aktivnosti iz programa dela Izvršnega 
sveta. Program je namenjen tako koordinaciji dela Izvrš- 
nega sveta in resornih upravnih organov, kot tudi za infor- 
macijo delegatom v Skupščini. 

Iz programa je razvidno, kje Izvršni svet oziroma posa- 
mezni resorni organi razpolagajo z instrumenti in poobla- 
stili za ukrepanje in na katerih področjih gre za ukrepe, 
katere bo Izvršni svet predložil Skupščini v sprejem in 
odobritev. Nadalje iz programa izhaja na katerih področjih 
Izvršni svet ne razpolaga z ustreznimi instrumenti in bo 
lahko le iniciator posameznih aktivnosti, pri čemer pa so 

instrumenti za izvajanje teh aktivnosti izven pooblastil 
Izvršega sveta oziroma resornih organov. Gre tako za 
instrumente, ki so v dosegu federacije, ali pa v dosegu 
samoupravnih interesnih skupnosti v republiki. 

Program je zasnovan v Skupščini na podprtih izhodiščih 
ekonomske in razvojne politike v letu 1989 in naj omogoča 
predvsem, projektno organiziranost v okviru Izvršnega 
sveta in resornih organov za delovanje v letu 1989 in skozi 
to zagotovitev trajne aktivnosti za povečevanje učinkovito- 
sti dela republiških upravnih organov. Ugotavljamo, da so 
odgovornost za posamezne aspekte razvoja in instrumenti 
za ukrepanje različno porazdeljeni po resorjih. Brez koor- 
dinacije dela teh resorjev, ni mogoče izvesti nalog, ki so 
pogoj za uspešno približevanje ciljem tega srednjeroč- 
nega obdobja. 

Poleg tega Program lahko služi tudi drugim nosilcem 
gospodarske in politične aktivnosti v SR Sloveniji, 
posebno še, ker so potrebne spremembe v institucionalni 
organiziranosti, ki jih Izvršni svet ne more sam izvesti. 

Program je zasnovan na globalni oceni razvojnih usme- 
ritev in ukrepov ekonomske politike kot je bila podana 
v Izhodščih. Te ocene tudi ne odstopajo od dosedaj znanih 
usmeritev novega Zveznega izvršnega sveta pri oblikova- 
nju ekonomske politike za 1989 leto. Hkrati je program 
zasnovan tako, da bo mogoče upoštevati pri pripravi posa- 
meznih ukrepov v SR Sloveniji eventalne spremembe 
v izboru prioritet novega Zveznega izvršnega sveta. Za 
realizacijo planskih usmeritev v letu 1989, ta progam izpo- 
stavlja potrebne aktivnosti, ukrepe in pobude na področju 
kadrov in zaposlovanja, na področju razvojne in nalož- 
bene politike, na povečevanju učinkovitosti sistema uprav- 
ljanja, ukrepih za izboljšanje okolja, poselitvene politike in 
policentričnega razvoja, kot tudi na potrebnih socialnih 
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programih za zagotavljanje takšne razvojne politike. Pose- 
ben povdarek je dan dograjevanju gospodarskega sistema 
in pripravam na »Evropo 92«. 

Program nadalje upošteva materialne okvire, ki so dani 
v oceni splošne bilance sredstev s proračunsko podbi- 
lanco, podbilanco sredstev SIS družbenih dejavnosti in 
podbilanco sredstev republiških samoupavnih interesnih 
skupnosti gospodarske infrastrukture. Te kažejo, da ne bo 
mogoče v celoti vztrajati na v Izhodiščih predloženi deli- 
tveni politiki, zlasti ko gre za delež sredstev za zdravstvo in 

izobraževalno dejavnost. Hkrati pa prav te ocene nareku- 
jejo^ pospešeno aktivnost za povečevanje učinkovitosti 
"ružbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture ter 
smelejše dograjevanje gospodarskega sistema na teh 
področjih. Temu je namenjena tudi Zasnova programa 
aktivnosti za zmanjševanje obveznosti gospodarstva, za 
racionalizacijo družbene nadgradnje in zmanjševanje 
•uriene re^'ie' ie Priloga Programu aktivnosti in je bila izoblikovana v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in Zvezo sindikatov Slovenije. 

I. KADRI IN ZAPOSLOVANJE 
1. Sprememba delovno-pravne zakonodaje 
z vidika mobilnosti delavcev in odprava 
monopola nad delovnim mestom 

Za operacionalizacijo ustavne zahteve po odpravi (mono- 
pola nad delovnim mestom) ter zagotavljanju mobilnosti in 
fleksibilnosti delavcev ustrezno zahtevam trga, zahtevam teh- 
nološkega prestrukturiranja ter spremembam v poslovanju in 
delovnih procesih, bomo v vseh fazah spreminjanja in pre- 
nove delovno-pravne zakonodaje, tako zvezne kot tudi repu- 
bliške, uveljavili take zakonske rešitve, ki bodo omogočile 
prilagojenost pravne ureditve delovnih razmerij spremenje- 
nim delovnim in življenjskim razmeram. Gre za take prilago- 
jene oblike delovnega razmerja, kot so delovno razmerje za 
določen čas, delovno razmerje s krajšim delovnim časom od 
polnega, možnost organiziranja dela na domu, uzakonitev 
delovnega mesta, uveljavitev delokrogov in določanje pogo- 
jev za opravljanje dela kot strokovnega opravila, možnosti 
fleksibilnega razporejanja (interna mobilnost) na podlagi 
delovne uspešnosti, odrejanja dela in zagotavljanja zaposlitve 
znotraj in izven podjetja. V delovno-pravni zakonodaji bomo 
opredelili sistem permanentnega izobraževanja kot pravice in 
obveznosti delavcev, ob hkratnem delovanju stimulativnih in 
sankcijskih elementov. 

Pri reševanju problematike presežnih delavcev pa bomo 
ustrezno porazdelili breme le-teh na tak način, da se uveljavi 
primarna ne pa izključna odgovornost podjetij, vključitev 
širše družbene skupnosti, pa tudi skrb posameznika za 
ponovno zaposlitev. 

1.1. naloga: priprava predloga zakona o temeljnih pravicah 
delavcev iz delovnega razmerja (zvezni zakon) 

nosilec: Republiški komite za delo (posreduje naša stališča 
in predloge Zveznemu sekretariatu za delo, zdravstvo borčev- 
ska vprašanja in socialno politiko 

sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindika- 
tov Slovenije v okviru posebne Strokovne komisije za obrav- 
navo delovnopravne zakonodaje pri Republiškem komiteju za 
delo 

rok: I. polletje 1989 
1.2. naloga: priprava zakonodajnih gradiv za republiški 

zakon o delovnih razmerjih (katerega rešitve so odvisne od 
rešitev v zgoraj navedenem zveznem zakonu predlog za 
izdajo zakona s tezami (osnutkom) 

nosilec: Republiški komite za delo 
sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindika- 

tov Slovenije v okviru posebne Strokovne komisije za obrav- 
navo delovnopravne zakonodaje pri Republiškem komiteju za 
delo 

rok: I. polletje 1989 oziroma v odvisnosti od uveljavitve 
zveznega zakona 

2. Zagotavljanje sredstev in razdelava 
programov ter kriterijev za prezaposlovanje 
in za zagotavljanje socialne varnosti začasno 
brezposelnih 

Izvedba aktivnosti na področju zaposlovanja bo potekala 
v letu 1989 na podlagi dokumenta »Smeri aktivne politike 
zaposlovanja« in sicer v dveh smereh: 

a) v smeri dograjevanja normativnih podlag za urejanje 
področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelno- 
cti tar 

b) oblikovanja in izvajanja konkretnih ukrepov in progra- 
mov aktivne politike zaposlovanja 

a) Spremenjena sistemska zakonodaja (zakon o podjetjih) 
ter spremenjena delovno pravna zakonodaja zahteva dopolni- 
tve zaposlitvene zakonodaje in sicer v smeri opredelitve nosil- 
cev obveznosti pri zaposlovanju, nalog in oblik; ki zagotav- 
ljajo usklajenost delovanja nosilcev razvoja, ter tako ureditev 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, ki bo motivi- 
rala brezposelne osebe k lastnim aktivnostim za čimprejšnjo 
zaposlitev oziroma drugo obliko dela: kapitalizacija dajatev, 
uvedba delnih nadomestil, pomoči, kreditov za zaposlitev, 
dograditev pravic delavcev, ki jim preneha delovno razmerje 
zaradi prenehanja podjetja — pravica in obveznost usposab- 
ljanja za novo zaposlitev, opredelitev novih oblik zaposlova- 
nja in tistih aktivnih pravic iz zavarovanja za primer brezposel- 
nosti, ki bodo pripomogle k čim hitrejši vključitvi v delo 
kvalificiranih iskajcev prve zaposlitve. Potrebno bo preveriti 
tudi pravila vključitve začasno brezposelnih oseb v pravice iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti na tak način, da se bo 
zaostrila tudi njihova odgovornost za aktivno vključitev v pro- 
cese preusposabljanja, prezaposlitve in iskanja možnosti 
samozaposlitve. Za potrebe vodenja in izvajanja aktivne poli- 
tike zaposlovanja bo treba zagotoviti za to področje zadostna 
sredstva, ki se vračajo gospodarstvu, spremeniti pa tudi pred- 
pise,ki neposredno ali posredno vplivajo na področje zapo- 
slovanja (predpisi na področju izobraževanja, davčni predpisi, 
itd.) 

2.1. naloga: priprava zakonodajnih gradiv s področja prav- 
nega urejanja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti 

nosilec: Republiški komite za delo 
sodeluje: Zveza skupnosti za zaposlovanje, Strokovni svet 

za področje zaposlovanja pri Republiškem komiteju za delo 
rok: I. polletje 1989 
2.2. naloga: sprememba zakona o zagotavljanju sredstev za 

uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
nosilec: Republiški komite za delo 
sodeluje: Zveza skupnosti za zaposlovanje, Strokovni svet 

za področje zaposlovanja pri Republiškem komiteju za delo 
rok: I. polletje 1989 
b) izvajanje konkretnih ukrepov aktivne politike zaposlo- 

vanja 
2.3. naloga: izvajanje programov reševanja presežkov 

delavcev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje vključe- 
vanja presežkov v izobraževanje za nove delovne programe 
(za cca 13.000 delavcev), izvajanje programa vključevanja 
upravičencev do denarnega nadomestila v zaposlitev na pod- 
lagi izplačila denarnega nadomestila v denarnem znesku (cca 
500 upravičencev) ter sprejem ukrepov za sofinanciranje pri- 
pravništva in hitrejše zaposlovanje mladih šolanih kadrov 
(prvih iskalcev zaposlitve) in sofinanciranje odpiranja del 
v drobnem gospodarstvu in malih organizacijah zasebnega in 
družbenega sektorja 

nosilec: Zveza skupnosti za zaposlovanje SRS 
sodeluje: Republiški komite za delo, Strokovni svet za 

področje zaposlovanja pri RKD 
rok: tekoča naloga leta 1989 
Novi delovno-pravni zakonodaji in zakonodaji s področja 

zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti bodo 
morale slediti tudi skladne rešitve na področju pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki bodo skupaj z novostmi na 
področju zaposlitvene zakonodaje prispevale k hitrejšemu in 
učinkovitejšemu razreševanju problematike starejših delav- 
cev, katerih delo bo postalo nepotrebno. V okviru predpisov 
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o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno 
namreč zagotoviti take pravne podlage, ki bodo skozi posa- 
mezne institute omogočale vodenje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja tudi z vključitvijo sistema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Z oblikovanjem nekaterih rešitev kot so 
npr. predčasna upokojitev, delna upokojitev, prostovoljno 
dodatno zavarovanje, ki bodo v funkciji ukrepov aktivne poli- 
tike zaposlovanja pri reševanju problematike presežnih delav- 
cev, bo zagotovljen, čeprav kot podrejeno, tudi na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja celovit sistem 
obvladovanja te problematike. Za tak pristop je bila dana 
ustrezna ustavna podlaga v okviru 13. točke X. amandmaja 
k Ustavi SFRJ. 

2.4. Naloga: Priprava sprememb in dopolnitev zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja 

Nosilec: Republiški komite za delo (posreduje stališča in 
predloge pristojnemu zveznemu sekretariatu 

Sodeluje: Posebna, medresorsko sestavljena delovna sku- 
pina po sklepu Skupščine SR Slovenije, Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, SPIZ v SR Sloveniji 

Rok: predvidoma v I. polletju 1989 
2.5. Naloga: Priprava zakonodajnih gradiv za republiški 

zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (katerega 
rešitve so odvisne tudi od rešitev v zgoraj navedenem zvez- 
nem zakonu): predlog za izdajo zakona s tezami (osnutkom) 

Nosilec: Republiški komite za delo 
Sodeluje: Posebna, medresorsko sestavljena delovna sku- 

pina po sklepu Skupščine SR Slovenije, Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, SPIZ v SR Sloveniji 

Rok: Predvidoma II. polletje 1989 

3. Sprememba družbenega dogovora 
o razporejanju dohodka in samoupravnih 
sporazumov o delitvi osebnih dohodkov z vidika 
omogočanja večje motivacije za kakovostnejše 
delo in kadrovsko prestrukturiranje 

V sklepnem dokumentu komisije zveznega izvršnega sveta 
za reformo gospodarskega sistema je bilo sprejeto stališče, 
da je na področju razporejanja dohodka oziroma dobička še 
vedno potrebno družbeno usmerjanje s tem, da so v družbe- 
nem dogovoru določena le splošna pravila za razporejanje 
dohodka oziroma dobička. Glede na prevladujočo obliko 
družbbene lastnine v prehodnem obdobju reforme gospodar- 
skega sistema, se s takšnim stališčem strinjajo v svojih stro- 
kovnih člankih tudi številni strokovnjaki. 

Na podlagi takšne opredelitve komisije Zveznega izvršnega 
sveta se po pripravljanju nove zvezne zakonodaje predpostav- 
lja sprejem novega družbenega dogovora, prav tako tudi 
koordinacijski odbor udeležencev sedanjega družbenega 
dogovora že pripravlja predlog novega družbenega dogovora 
v SFRJ. 

V skladu z navedenim je povsem racionalno, da tudi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije to upošteva v svojih aktivnostih, 
ter pravočasno pripravi predlog svojih stališč, da bo soobliko- 
vat nastajanje novega družbenega dogovora. 

V družbenem dogovoru je potrebno zagotoviti takšne 
osnove in merila, ki bodo zagotavljale motivacijo delavcev za 
kakovostnejše in produktivnejše delo, pridobivanje novih 
znanj in izobrazbe, izboljševanje kvalifikacijske sestave ter 
oblikovanju osebnih dohodkov v skladu z doseženimi finanč- 
nimi rezultati. 

3.1. naloga: priprava družbenega dogovora o razporejanju 
dohodka v SFRJ 

nosilec: Republiški komite za delo (priprava za odbor ude- 
ležencev družbenega dogovora v SRS predlog stališč in 
posreduje koordinacijskemu odboru) 

sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindika- 
tov Slovenije, Zavod SRS za družbeno planiranje, Služba 
družbenega knjigovodstva 

rok: maj 1989 
3.2. naloga: Družbeni dogovor o razporejanju dohodka 

v SRS 
nosilec: odbor udeležencev družbenega dogovora o razpo- 

rejanju dohodka v SRS (Republiški komite za delo pripravi 
delovni osnutek) 

sodeluje: Republiški komite za delo, Gospodarska zbornica 

Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije Zavod sindikatov Slove- 
nije, Zavod SRS za družbeno planiranje, Republiški sekreta- 
riat za finance, Služba družbenega knjigovodstva 

rok: junij 1989 
3.3. naloga: letne usmeritve za izvajanje družbenega dogo- 

vora o razporejanju dohodka v SRS 
nosilec: Odbor udeležencev družbenega dogovora o razpo- 

rejanju dohodka v SRS (Republiški komite za delo pripravi 
delovni osnutek) 

sodeluje: Republiški komite za delo, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zavod SRS za družbeno 
planiranje, Republiški sekretariat za finance, Služba družbe- 
nega knjigovodstva 

rok: junij 1989 

4. Izobraževanje odraslih v funkciji povečanja 
učinkovitosti poslovanja in dela 

Izhodišče za aktivnosti na področju izobraževanja odraslih 
predstavlja ugotovitev, da imamo v družbi premalo kakovost- 
nega znanja za tekoče delo in razvoj. Največji problemi so 
s pridobivanjem in izpopolnjevanjem znanja odraslih, zato naj 
bi v letu 1989: 

4.1. Opredelili in sprejeli strategijo izobraževanja odraslih 
v SR Sloveniji. 

Ta naj bi, med drugimi predlaganimi ukrepi, omogočila 
deregulacijo izobraževanja odraslih in s tem prenos vseh 
pristojnosti v organizacije združenega dela, kar naj bi stimula- 
tivno vplivalo na ustanavljanje in delovanje izobraževalnih 
centrov organizacij združenega dela. Ker pa je nesmiselno in 
neekonomično, da bi taki centri nastajali tudi v majhnih 
podjetjih, bomo v Strategiji opredelili tudi naloge širše 
družbene skupnosti oziroma posameznih subjektov (IS, GZS, 
Univerzi, itd.) v funkcionalnem izobraževanju odraslih. 

Nosilec: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje in 
telesno kulturo 

Sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
4.2. Oblikovali zasnovo izobraževanja poslovodnih in vodil- 

nih delavcev v družbenih dejavnostih 
Nosilec: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 

telesno kulturo 
Sodelujejo: Republiški komite za kulturo, Republiški 

komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Republiški 
komite za 
zdravstvo in socialno varstvo Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo 

II. RAZVOJNA IN NALOŽBENA POLITIKA 

1. Prestrukturiranje gospodarstva 
Za ustvarjanje mejnih pogojev za prestrukturiranje gospo- 

darstva je temeljnega pomena oživiti industrijsko proizvodnjo 
ter dvigniti stopnjo izkoriščenosti kapacitet. Za realizacijo 
tega zahtevnega cilja je neobhodno pospešiti pričete premike 
na področju razbremenjevanja gospodarstva ter aktivno vklju- 
čevanje vseh resornih organov v SR Sloveniji v oblikovanje 
ustreznih ukrepov ekonomske politike v republiki in v okviru 
pristojnosti Zveznega izvršnega sveta s ciljem večje uveljavi- 
tve ekonomskih zakonitosti. 

Za dosego tega cilja bomo usmerili aktivnosti v povečanje 
izvozne agresivnosti in zmanjšanje vseh stroškov, ki zmanjšu- 
jejo konkurenčno sposobnost izvoznikov (carine in uvozne 
dajatve). 

S selektivno finančno konsolidacijo tržno naravnanih 
gospodarskih subjektov in ob vključevanju tujih finančnih 
virov bomo stimulirali njihovo razvojno prenovo in dvig kon- 
kurenčne sposobnosti. 

Pri odnosu do ekonomske politike Zveznega izvršnega 
sveta bomo zasledovali cilje ustvarjanje potrebnih pogojev za 
dvig konkurenčne sposobnosti podjetij v izvozu in povečanja 
njihove akumulativnosti za prepotrebno prenovo. 

Pri spreminjanju strukture gospodarstva in dinamiziranju 
gospodarske aktivnosti bodo pomembno vlogo ohranila raz- 
vojna sredstva (Uradni list SRS, št. 29/88). Pomen teh sredstev 
je predvsem v motiviranju gospodarskih subjektov za procese 
prenove in v iniciranju idej za nove programe. Torej je namen 
teh sredstev ustvarjanje finančne sposobnosti nosilca pro- 
jekta, ne pa nadomeščanje vloge bank in finančnih institucij, 
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ki morajo zagotoviti zapiranje finančne konstrukcije naložbe. 
Sistemska ureditev tega pomembnega vprašanja je nakazana 
v ustavnih spremembah SR Slovenije, s čimer bodo ustvarjeni 
pogoji za trajno rešitev tega vprašanja. 

1.1. Industrija in gradbeništvo 
1 1.1. Razvojna in tehnološka prenova slovenske industrije 

Hiter tehnološki razvoj v svetu terja razvojno in tehnološko 
prilagajanje slovenske industrije tem tokovom. V ta namen bo 
za pospeševanje prenove dograjen instrumentarij razvojnega 
vzpodbujanja gospodarstva ter instrumentarij preverjanja raz- 
vojnih projektov 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Pri 
nalogah bodo aktivno sodelovali še: Republiški sekretariat za 
finance, Ljubljanska banka - Združena banka, Ekonomski 
inštitut Ljubljana, Inštitut za ekonomiko investicij pri Ljubljan- 
ski banki - Združeni banki 

Rok: junij 1989 
1.1.2. Opuščanje nerentabilnih proizvodenj 
Pospešili bomo prenos proizvodnih programov iz industrije 

v drobno gospodarstvo. Nastajanje novih produkcijskih enot 
z transformacijo industrije na programske celote 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Pri 
nalogi bodo aktivno sodelovali še: Republiški komite za 
drobno gospodarstvo, Republiški sekretariat za finace 

Rok: Kontinuirano skozi vse leto 1989 
1.1.3. Pospeševanje povezovanja podjetij s tujimi partnerji 
Na podlagi ustvarjenih sistemskih možnosti za tuja vlaganja 

(Zakon o tujih vlaganjih) bomo v okviru razvojnega dinarja 
posebej stimulirali projekte skupnih vlaganj s čimer bo orga- 
nizacijam omogočeno lažje prilalgajanje zahtevam Evrope 
1992 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Pri 
nalogi bosta aktivno sodelovala še: Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje in Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: Kontinuirano skozi vse leto 1989 
1.1.4. Izdelava zaščitne politike za posamezne industrijske 

panoge 
Na podlagi ekspertize Inštituta za ekonomska raziskovanja 

bomo pripravili izhodišča za oblikovanje zaščitne politike za 
tekstilno industrijo Slovenije v okviru tekstilne industrije 
Jugoslavije in na tej podlagi izdelati predlog sprememb pred- 
pisov. Na podlagi mednarodne svetovalne inštitucije Mc Kin- 
sey bomo pripravili izhodišča 
za nadaljnji razvoj in zaščitno politiko črne metalurgije Slove- 
nije 

Nosiiec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Kri 
nalogah bodo aktivno sodelovali še: splošna združenja, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški sekretariat za 
finance, Republiški komite za zakonodajo 

Rok: III kvartal 1989 
1.1.5. Oblikovanje koncepta razvoja mikroelektronskih teh- 

nologij 
Ob sodelovanju obeh univerz in uporabnikov mikroelek- 

tronskih tehnologij v industriji bo izdelan celovit program 
izobraževanja, razvoja in proizvodnje mikroelektronskih kom- 
ponent, pri tem bomo izhajali iz možnosti dviga konkurenčne 
sposobnosti proizvodov ter svetovnih trendov na tem po- 
dročju 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Republiški komite za znanost in tehnologijo Pri nalogah bodo 
sodelovali še: Univerza in Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: za pripravo koncepta maj 1989, za izvajanje celo leto 
1989 

1.1.6. Oblikovanje kompleksa razvoja proizvodnje in upo- 
rabe fleksibilnih proizvodnih sistemov in industrijskih robotov 

Ob sodelovanju obeh univerz in znanstveno raziskovalnih 
organizacij bomo oblikovali predlog nadaljnjega razvoja flek- 
sibilne avtomatizacije in robotizacije ter pripravili pogoje za 
pospešeno razvojno raziskovalno delo ter strokovno uspo- 
sabljanje 

Nosiiec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 
obe univerzi, Splošno združenje 
kovinske industrije Slovenije 

Rok: Konec maja koncept, za izvajanje celo leto 1989 
1.1.7. Stimuliranje ustanavljanja novih enot visoke tehnolo- 

gije (tehnološki park) 
Spodbujali bomo prenos razvojno raziskovalnih dosežkov 

in inovacij iz znanstveno-raziskovalnih organizacij v proizvod- 

njo. V okviru razvojnih sredstev bomo razvili metodološke 
postopke za spodbujanje tako ustanovljenih enot 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Pri 
nalogah bosta sodelovala še: Republiški sekretariat za 
finance in Republiški komite za znanost in tehnologijo 

Rok: Vse leto 1989 
1.2. Drobno gospodarstvo 
1.2.1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sprejel pose- 

ben program aktivnosti za uresničevanje razvoja drobnega 
gospodarstva, s katerimi bo zagotovil inicialno podlago za 
spodbujanje in koordinativne aktivnosti IS SR Slovenije do 
nalog udeležencev družbenega dogovora o pospeševanju 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji na področju 
dograjevanja izobraževanja v rednih in dopolnilnih oblikah, 
razvoju svetovalne in informacijske infrastrukture, zagotavlja- 
nju učinkovite prostorske infrastrukture, usmerjanju razvojno 
raziskovalne dejavnosti materialne infrastrukture, rizičnih 
sredstev v bankah in inicialnih sredstev v skladih DPS. 

Nosilec: Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Rok: II. kvartal 
1.2.2. Z zakonodajno aktivnostjo ob sprejemu sistemskih 

zakonov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpiral 
s konkretnimi predlogi rešitve, ki bodo omogočale zadostno 
polje svobode za uveljavljanje podjetništva, podjetniške inici- 
ative in enakovredno vključevanje osebnega dela v gospodar- 
sko dejavnost doma in v tujini. 

Nosilec: Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Rok: leto 1989 
1.2.3. V okviru obstoječih rešitev bo Izvršni svet sprejel 

ukrepe za spodbujanje vstopanja novih gospodarskih subjek- 
tov na področju drobnega gospodarstva s: 

- prioritetnim namenjanjem sredstev »razvojnega dinarja« 
za ustanavljanje novih enot drobnega gospodarstva in prenos 
dela proizvodnih programov iz industrije v drobno gospodar- 
stvo; 

- predlagal bo spremembo predpisov o urejanju minim- 
nalnih tehničnih, sanitarnih in drugih normativov za subjekte 
drobnega gospodarstva z namenom optimizacije stroškov 
investiranja in poslovanja malih enot. 

Nosilec: Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Rok: leto 1989 
1.2.4. Skupščini SR Slovenije bodo predlagane zakonske 

osnove za oblikovanje in funkcioniranje sklada za pospeševa- 
nje razvoja drobnega gospodarstva. Sredstva sklada bodo 
namenjena za svetovalno in informacijsko infrastrukturo, za 
sofinanciranje razvojnih projektov izgradnje »inkubatorjev« 
za zagotavljanje materialne infrastrukture v občinah, za testi- 
ranje politike pospeševanja razvoja drobnega gospodarstva 
na pilotnih projektih (Medporsovski projekt 1989), za zagotav- 
ljanje inicialnih sredstev za investicije s področja drobnega 
gospodarstva. 

Nosilec: Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Rok: III. kvartal 1989 
1.2.5. Predloženo bo izpopolnjevanje sistema in davčne 

politike za usmerjanje denarnih sredstev prebivalstva v pro- 
duktivne namene. 

Nosilec: Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Rok: leto 1989 
1.2.6. Za razbremenitev določenih administrativnih opravil 

in s tem povezano zmanjšanje stroškov pri davčnih zavezna- 
cih in davčnih organih, kar bo vplivalo na pospeševanje raz- 
voja drobnega gospodarstva. 

Nosilec: Republiška uprava za družbene prihodke 
Rok: leto 1989 
- Opustitev vodenja dostavnega knjigovodstva, ki so ga 

zavezanci, obdavčeni po dejanskem dohodku, po sedanjih 
kriterijih dolžni voditi in preuvrstitev le-teh na vodenje eno- 
stavnega knjigovodstva. 

Nosiiec: Republiška uprava za družbene prihodke 
Rok: III. in IV. trimesečje 
1.3. Pospeševanje razvoja turizma 
1.3.1. Z razširitvijo izbora in izboljšanjem kakovosti storitev 

tudi s pomočjo tujih vlaganj v izgradnjo novih objektov, ki jih 
bomo stimulirali z zmanjšanjem stroškov njihovega komunal- 
nega opremljanja. V ta namen bomo angažirali tudi sredstva 
razvojnega dinarja. Sodelovanje s tujimi partnerji bo prispe- 
valo predvsem k večji izrabi zmogljivosti preko celega leta, 
k večji kakovosti storitev in k večji konkurenci med podjetji. 
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Nosilec: Republiški komite za turizem in gostinstvo 
Rok: junij 1989 
1.3.2. Krepitev podjetništva in racionalnega poslovanja 

z družbenimi sredstvi ter usmerjanje v oddajanje objektov 
v najem v primerih, ko je to poslovno učinkovitejše. 

Nosilec: Republiški komite za turizem in gostinstvo 
s pomočjo inšpekcijskih služb in Splošnega združenja gostin- 
stva in turizma Slovenije. 

1.3.3. S sprejemom programa urejanja mreže turističnih 
uradov za nuđenje raznovrstnih informacij obiskovalcem 
v turističnih krajih. 

Nosilec: Republiški komite za turizem in gostinstvo skupaj 
s Centrom za turistično in ekonomsko propagando in 
s posameznimi občinami. 

Rok: okrober 1989 
1.4. Kmetijstvo 
Na področju razvojne in tekoče ekonomske politike bodo 

aktivnosti na področju kmetijstva usmerjene v prilagajanje 
tržnim načelom gospodarjenja in razreševanje najbolj zao- 
strenih ekonomskih razmer v agroživilskih dejavnostih. 

1.4.1. Prilagodili bomo delovanje programa intervencij za 
pospeševanje proizvodnje hrane tržnim načelom gospodarje- 
nja v agroživilstvu, potrebam spodbujanja tehnološkega raz- 
voja in usposabljanja kmetijskih OZD in kmetov za večjo 
konkurenčnost na domačem in tujem trgu. V ta namen bomo 
preverili sedanji sistem intervencij z vidika organiziranosti, 
virov sredstev in učikovitosti ter predlagali potrebne spre- 
membe; 

Nosilec: RKKGP skupaj s SIS za pospeševanje proizvodnje 
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije 

Rok: junij 1989 
1.4.2. Pripravili bomo osnovne rešitve za izvedbo nalog iz 

projekta »Ukrepi za uresničevanje razvoja kmetijstva Slove- 
nije«, ki obsega področje razvoja, trženja in izboljšanja infra- 
strukture, kjer bo dan poudarek: povečanju učinkovitosti dela 
pospeševalne službe, poenostavitvi postopkov agrarnih ope- 
racij, oblikovanju profesionalnih kmetij, izboljšanju selekcij- 
skih postopkov in programov v rastlinski in živalski proizvod- 
nji, izenačitvi družbenega in zasebnega kmetijstva na 
področju sistema prometnih davkov in uvoza, uskladitvi razi- 
skovalnih programov in izobraževalnega sistema strateškim 
ciljem razvoja kmetijstva, urbani in gospodarski revitalizaciji 
vasi ter opredelitvi izvozno-uvozne politike. 

Nosilec: RKKGP skupaj s Splošnim združenjem kmetijstva, 
živilske industrije in prehrane Slovenije, Zadružno zvezo Slo- 
venije in Gospodarsko zbornico Slovenije 

Rok: IV. trimesečje 1989 
1.4.3. Tekoče bomo spremljali položaj tistih panog kmetij- 

stva, kjer so maloprodajne cene pod neposredno družbeno 
kontrolo in sprejemali ukrepe zlasti za ohranjanje staleža 
osnovne črede in prireje mleka. 

Nosilec: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Republiški komite za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve, Zadružna zveza Slovenije, Splošno združenje za 
kmetijsko in živilsko industrijo Slovenije, SIS za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe; 

1.5. Tržne rezerve 
1.5.1. V okviru delovanja tržnih blagovnih rezerv bomo 

nadaljevali z razvijanjem treh njihovih funkcij: preskrbovalne, 
cenovne in proizvodne. 

Na ta način bomo s sistemom tržnih rezerv prispevali 
k hitrejšemu prestrukturiranju gospodarstva na tržnih pod- 
lagah. 

Za izvajanje vseh treh funkcij bo usmerjen del sredstev 
tekoče oblikovanih presežkov prihodkov nad odhodki 
Narodne banke Slovenije v letu 1989. letu ter pripravljene 
zasnove za zagotovitev trajnih virov, potrebnih za naložbo 
v tržne rezerve. 

Nosilec: RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 
Rok: 1989. leto 
2. Zagotavljanje in usmerjanje kapitala 
2.1. Pripraviti izhodišča za nove sistemske rešitve za obliko- 

vanje in usmerjanje sredstev za razvoj gospodarstva preko 
posebnih skladov družbenopolitičnih skupnosti; z osnutkom 
ustavnih amandmajev k republiški ustavi so predvidene mož- 
nosti ustanavljanja takšnih skladov za financiranje razvojnih 
in drugih skupnih potreb 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance in Republiški 

komite za zakonodajo 
Rok: po uveljavitvi ustavnih amandmajev (predvidoma III. 

trimesečje 1989) 
2.2. Tekoče oblikovani presežki prihodkov nad odhodki 

Narodne banke Slovenije v letu 1989 bodo usmerjeni v skladu 
z opredelitvami iz Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, predvsem pa za premoščanje tekočih likvidnost- 
nih težav pri izvajanju programa zdravstvenega varstva na 
ravni SR Slovenije, za gospodarsko infrastrukturo in za obli- 
kovanje republiških tržnih blagovnih rezerv. 

Presežke Narodne banke Slovenije bo med letom na pod- 
lagi sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije usmer- 
jala Narodna banka Slovenije, dokončno pa bodo ti presežki 
razporejeni ob potrditvi zaključnega računa Narodne banke 
Slovenije za leto 1989. 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance 
Sodelujejo: Republiški komite za zdravstvo in socialno var- 

stvo, republiški komiteji s področja 
gospodarske infrastrukture, Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, Narodna banka Slovenije 

Rok: stalna naloga 
2.3. Proučiti možnost usmerjanja sredstev dela davka iz OD 

delavcev po posebni stopnji (davek na nadurno delo) za 
pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance in Republiški 
komite za zakonodajo 

Rok: I. polletje 1989 
2.4. Pripraviti aplikativne kriterije za usmerjanje sredstev za 

pospeševanje in razvoj gospodarstva, zlasti z vidika finančne 
usposobitve novih poslovnih enot. 

Nosilec: RK za dobno gospodarstvo in Republiška uprava 
za družbene prihodke 

Rok: I. polletje 1989 
2.5. Zagotavljanje in usmerjanje kapitala bomo realizirali v 

sodelovanju z organizacijami združenega dela in poslovnimi 
bankami tako, da bomo poiskali možnosti zniževanja in raci- 
onalizacije stroškov pri koriščenju kreditov mednarodnih 
finančnih organizacij. Osnovni kriterij za uporabo teh kreditov 
bo usmeritev koristnikov posojil v konvertibilni izvoz. 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance 
Rok: tekoča naloga 
2.6. Pri izpopolnjevanju finančnega sistema (zakona o vred- 

nostnih papirjih, zakona o trgu denarja in vrednostnih papir- 
jev) se bomo zavzemali za zakonsko ureditev trga kapitala 
(borze) kot institucije usmerjanja kapitala v produktivne 
naložbe. Proučena bo tudi primernost uporabe instrumenta- 
rija javnega zadolževanja republike z izdajo vrednostnih 
papirjev za financiranje namenov v skladu z ureditvijo 
v amandmanih k ustavi SR Slovenije. 

Nosilec: Republiški sektretariat za finance in Republiški 
komite za zakonodajo 

Rok: tekoča naloga (zvezni predpisi); do konca leta 1989 
(javno zadolževanje) 

3. Razvoj gospodarske infrastrukture 
3.1. Energetika 
Naloga 3.1.1. Izdelava predloga odločitve o nadaljnjem raz- 

voju premogovništva 
Nosilec: Posebna samoupravna interesna skupnost za 

elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 
Sodeluje: Republiški komite za energetiko 
Rok: december 1989 
Naloga 3.1.2. Izdelava strategije razvoja energetske odvis- 

nosti za dolgoročno obdobje 
Nosilec: Republiška energetska skupnost Slovenije 
Sodeluje: Republiški komite za energetiko 
Rok: avgust 1989 
Naloga 3.1.3. Izdelava kriterijev za sovlaganje v naložbe za 

smotrno rabo energije in naložbe v gradnjo malih hidroelek- 
trarn 

Nosilec: Republiška energetska skupnost Slovenije 
Sodeluje: Republiški komite za energetiko 
Rok: september 1989 
Naloga 3.1.4. Izdelava kriterijev za promet z energetskimi 

soglasji 
Nosilec: Republiška energetska skupnost Slovenije 
Sodeluje: Republiški komite za energetiko 
Rok: julij 1989 
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Naloga 3.1.5. Izdelava predloga sprememb dinamike izgrad- 
nje objektov, v kolikor priliv sredstev ne bo potekal po pro- 
gramu Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektro- 
gospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 

Nosilec: Posebna samoupravna interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 

Sodeluje: Republiški komite za energetiko 
Rok: po potrebi kvartalno 
3.2. Promet in zveze 
3.2.1. Cestna infrastruktura 
a) Nadaljevanje gradnje že začetih objektov: 
- predor Karavanke, Šmarje Sap-Višnja gora, hitra cesta 

skozi Maribor 
b) Za začetek gradnje bodo pripravljeni naslednji novi ob- 

jekti: 
- na trasi avtoceste Bratstvo in enotnost odseka Hrušica- 

-Vrba in Malence-Šmarje Sap 
- na trasah Osimskih cest odseka Razdrto-Čebulovica in 

Razdrto-Podnanos 
- dvokilometrski odsek avtoceste od jugoslovansko- 

avstrijske meje proti Šentilju, 
- rekonstrukcije magistralne ceste Ankaran-Koper. 
Začetek gradnje navedenih objektov bo odvisen od dina- 

mike in višine prilivov sredstev in operativnosti tujih kreditov. 
c) Izvajanje predhodnih in pripravljalnih del za avtocesto 

Bratstvo in enotnost od Vrbe proti Kranju in od Višnje gore 
proti Trebjem. * 

č) Sprejem »Dogovora o enotnem povračilu za ceste« ter 
sprejem republiških predpisov, potrebnih za njegovo izvedbo. 

Rok: takoj po podpisu dogovora s strani vseh republik in 
pokrajin. 

d) V zvezi z gradnjo avtoceste Šentilj-Zagreb bodo na 
osnovi študije o opravičenosti zainteresiranim tujim vlaga- 
njem in bankam predstavljeni projekt in možnosti vlaganja. 
Skupaj s SR Hrvatsko bo ustanovljeno podjetje za gradnjo in 
upravljanje avtocest, ki bo odprto za vključitev tujih part- 
nerjev. 

Rok: drugo polletje 
Nosileci: Skupnost za ceste Slovenije, DO Cestni inženi- 

ring, Republiški komite za promet in zveze, Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora. 

3.2.2. Železniška infrastruktura 
a) Nadaljevanje obnove in modernizacije železniške infra- 

strukture v skladu s programom za urejen in varen železniški 
promet. 

b) Zaključna pogajanja in podpis pogodb za najem kredi- 
tov pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj ter pri Evropski 
investicijski banki za modernizacijo proge in gradnjo drugega 
tira na relaciji Jesenice-Ljubljana-Dobova. Vzporedno s tem 
bodo tekle aktivnosti za takojšen začetek izvajanja del potem, 
ko bodo postali tuji krediti operativni. 

Rok: prvo polletje 
c) Oblikovanje in sprejem »Dogovora republik in pokrajin 

za financiranje železniške infrastrukture« 
Rok: prvo polletje 
č) S politiko cen železniških storitev na podlagi skupnih 

elementov, ob upoštevanju delovanja tržnih zakonitosti in 
večje poslovnosti ter ob nespremenjeni višini kompenzacij, 
omogočiti železniškemu gospodarstvu poslovanje na nivoju 
enostavne reprodukcije. 

Nosilci: SIS za železniški in luški promet, Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana, Republiški komite za promet in zveze. 

3.2.3. Luška infrastrukture 
Nadaljevanje gradnje kontejnerskega terminala in moderni- 

zacija terminala za razsute tovore 
Nosilci: SIS za železniški in luški promet, Luka Koper in 

Republiški komite za promet in zveze. 
3.2.4. Letališka infrastruktura 
Ustvariti pogoje za začetek in izvedbo prve faze rekonstruk- 

cije letališča Ljubljana. V ta namen bo pripravljen projekt 
fazne gradnje in na podlagi sredstev Samoupravne interesne 
skupnosti za letališko dejavnost, 

- Letališča Ljubljana in bančnih sredstev izdelana 
finančna konstrukcija. 

Rok: prvo polletje 
Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za letališko 

dejavnost, Letališče Ljubljana, Republiški komite za promet in 
zveze in Republiški sekretariat za finance. 

3.2.5. PTT promet 

a) Nadaljevanje gradnje že začetih objektov: 
- tanzitna in mednarodna telegrafska centrala, 
- mreža digitalnih RR sistemov 
Za začetek gradnje bodo pripravljeni naslednji novi objekti: 
- telefonsko digitalno prenosno omrežje skupnega po- 

mena, 
- telekomunikacijski kabelski sistem od jugoslovansko 

avstrijske meje do Zagreba, 
- razširitev JUPAK omrežja, 
- mobilno avtomatsko telefonsko omrežje. 
Začetek navedenih investicij bo odvisen od razpložljivih 

sredstev za.zaprtje finančne konstrukcije. 
c) Izvajanje predhodnih del in izdelava investicijsko-teh- 

nične dokumentacije za: 
- novo tranzitno in mednarodno telefonsko digitalno cen- 

tralo, 
- glavni poštni center, 
- telekomunikacijski kabel Maribor-Šentilj. 
č) S politiko cen PTT storitev na podlagi skupnih elemen- 

tov ob upoštevanju delovanja tržnih zakonitosti in večje 
poslovnosti, omogočiti poslovanje PTT sistema na nivoju eno- 
stavne reprodukcije. V novih sistemskih rešitvah bo ohranjen 
del cene telefonskega impulza, namenjen razvoju. 

d) Opredeljene bodo usmeritve razvoja telekomunikacij 
v SR Sloveniji po letu 1990. 

Rok: prvo polletje 
Nosilci: Samoupravna interesna skupnost za PTT promet, 

Združene PTT organizacije Slovenije in Republiški komite za 
promet in zveze. 

3.3. Komunalno in vodno gospodarstvo 
3.3.1. Racionalizirati organiziranost izvajalskih struktur 
V ta namen bo izdelana raziskovalna naloga, ki bo nakazo- 

vala: 
- opredelitev komunalnih dejavnosti in zadev posebnega 

družbenega pomena 
- optimalne oblike organiziranosti komunalnega gospo- 

darstva glede na vrsto in obseg komunalne oskrbe 
- opredelitev pristojnosti samoupravnih organizacij, 

upravnih organov in javnih podjetij. 
Nosilec: Splošno združenje stanovanjskega in komunal- 

nega gospodarstva 
Sodeluje: RK za varstvo okolja in urejanje prostora, Zveza 

komunalnih skupnosti Slovenije in Inštitut za javno upravo 
Rok: september 1989. 
3.3.2. Voditi politiko'cen, ki bo zagotavljala pokrivanje stro- 

škov enostavne reprodukcije in del razširjene reprodukcije: 
- spremljanje, analiziranje in usmerjanje sprememb cen 
Nosilec: Žveza komunalnih skupnosti Slovenije 
Sodeluje: RK za varstvo okolja in urejanje prrostora, RK za 

tržišče in splošne gospodarske zadeve, Republiški komite za 
industrijo in gradbeništvo 

Rok: stalno 
- preverjanje oziroma uvajanje standardov in normativov 

za izvajanje enostavne reprodukcije na področju vodooskrbe, 
odvoza odpadnih voda in odvoza smeti oziroma odpadkov. 

Nosilec: Zveza komunalnih skupnosti Slovenije 
Sodeluje: RK za varstvo okoljain urejanje prostora, Inštitut 

za komunalno gospodarstvo FAGG, Splošno združenje stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva, Republiški komite 
za industrijo in gradbeništvo 

Rok: stalna naloga. 
3.3.3. Pripraviti izhodišča za nadaljnji razvoj komunalnega 

gospodarstva 
Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodeluje: Splošno združenje komunalnega in stanovanj- 

skega gospodarstva, Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 

Rok: junij 1989 
3.3.4. Pripraviti predlog za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah 
zakona o komunalnih dejavnostih 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodeluje: Splošno združenje komunalnega in stanovanj- 

skega gospodarstva, Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 

Rok: po sprejetju ustavnih amandmajev in izhodišč za 
nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva 
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3.3.5. Na podlagi poročila o izvajanju zakona o stavbnih 
zemljiščih predlagati nekatere nujne spremembe zakonskih 
določil 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodeluje: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, 

Javno pravobranilstvo SR Slovenije, Skladi stavbnih zemljišč, 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 

Rok: april 1989. 
3.3.6. Program ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob 

izgradnji HE Vrhovo v obdobju 1986-1990 
V skladu z izvajanjem programa ukrepov za sanacijo kako- 

vosti vode reke Save, bo potrebno v letu 1989 opraviti nasled- 
nje naloge: 

3.3.6.1. Naloga: Ocena zahtevanega stanja kakovosti vode 
v bodočem akumulacijskem jezeru HE Vrhovo s predlogom 
prioritet izgradnje objektov. Ocena zahtevanega stanja kako- 
vosti vode v akumulacijskem bazenu HE Vrhovo bo omogo- 
čila točnejšo določitev nujnega obsega ukrepov za sanacijo 
kakovosti vode reke Save do leta 1990. Na tej osnovi bodo 
podrobno opredeljene prioritete izgradnje posameznih faz 
objektov, ki so vključeni v program. 

Nosilec: Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
Pri izdelavi naloge bosta sodelovala Elektrogospodarstvo 

SR Slovenije, RK za varstvo okolja in urejanje prostora in RK 
za energetiko. 

Rok za pripravo naloge je marec 1989. 
3.3.6.2. Naloga: Usklajen inšpekcijski nadzor 

Z inšpekcijskim nadzorom bo zagotovljeno tekoče sprem- 
ljanje izvajanja sprejetih obveznosti v programu ukrepov 
vključenih investitorjev. S spremljanjem aktivnosti manjših 
onesnaževalcev, ki bodo priljučeni na komunalne čistilne 
naprave, se želi pospešiti izvajanje njihovih obveznosti. 

Nosilec: Republiški vodnogospodarski inšpektorat Pri izde- 
lavi naloge bodo sodelovali občinski vodnogospodarski 
inšpektorji občin pb Savi. 

Rok za izdelavo naloge je marec 1989. 
3.3.6.3. Naloga: Ocenitev potrebe in možnosti za uvedbo 

izjemnih ukrepov za zagotovitev sredstev za izvedbo pro- 
grama. 

V skladu z možnostmi uvedbe izrednih ukrepov, ki je 
podana v Družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 bo proučeno, če je uvedba takih ukrepov glede na 
izvajanje programa potrebna. 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Pri izdelavi naloge bo sodeloval RK za zakonodajo. 
Rok za izdelavo naloge je tretje četrtletje 1989. 
3.3.6.4. Naloga: Ocenitev ekonomskega položaja tovarne 

EMO Celje glede možnih rešitev za izvedbo programa sana- 
cije odpadnih voda tovarne. 

Vsled velikih zakasnitev pri izvajanju programa čiščenja 
odpadnih voda tovarne EMO in težke gospodarske situacije 
tovarne je potrebno proučiti možne rešitve teh vprašanj ob 
upoštevanju ekonomskega položaja tovarne in programa 
ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save. Predlagane bodo 
možne rešitve. 

Nosilec: RK za industrijo in gradbeništvo 
Rok za izdelavo ocene je marec 1989. 
3.3.6.5. Naloga: Usklajevanje in dopolnitev srednjeročnih in 

dolgoročnih planov občin ob Savi v skladu z definitivno opre- 
delitvijo rokov gradnje komunalnih čistilnih naprav. 

Izgradnja šestih čistilnih komunalnih naprav zaostaja za 
sprejetimi roki. Zato je potrebno v skladu s programom priori- 
tetnih objektov in faz objektov ponovno preveriti sprejete 
planske akte in jih uskladiti z možnimi roki. 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Naloga bo izdelana v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti 

Slovenije in skupščinami občin. 
Rok za izdelavo naloge je tretje četrtletje 1989. 
3.3.7. Program ukrepov za sanacijo rek Mure, Drave, Spod- 

nje Save, Soče in obalnega morja s pritoki. 
3.3.7.1. Naloga: Priprava programa ukrepov za sanacijo 

kakovosti voda rek Mure, Drave, Spodnje Save, Soče in obal- 
nega morja s 
pritoki. 

S programom ukrepov bodo določene strokovne podlage, 
obseg potrebnih sanacijskih posegov, ocena stroškov 
izvedbe predvidenih ukrepov. Gradivo bo služilo za sprejem 
planskih odločitev za obdobje 1991-1995 ter sprejem pro- 
grama ukrepov. 
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Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Sodelujejo: Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Zveza komu- 

nalnih skupnosti Slovenije, Republiški komite za energetiko 
in Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 

Rok: konec leta 1989. 
4. Razvoj družbenih dejavnosti z naložbenega vidika 
4.1. Iz sredstev SIS družbenih dejavnosti se bo v letu 1989 

nadaljevala izgradnja objektov iz nacionalnega paketa 
naložb. Pri sprejemu bilance nalog in sredstev za leto 1989 je 
treba določiti, katere naložbe iz tega programa in v kakšnem 
obsegu se bodo financirale v tem letu. Predlog pripravi Izvršni 
svet. 

4.2. Druge investicije usmeriti prvenstveno in skoraj 
izključno v opremo - za izboljšanje kvalitete storitev. Vir 
— amortizacija, prispevek v ceni storitve. 

Izvršni svet bo preveril ali instrumenti oblikovanja in delitve 
sredstev v SIS in izvajalskih organizacijah podpirajo uresniče- 
vanje sprejete razvojne politike na posameznem področju in 
po potrebi predlagal spremembe. 

4.3. Pri vseh naložbah iz samoprispevkov upoštevati stroške 
za izvajanje dejavnosti, ki bodo nastali kot posledica širitve 
mreže ponudbe. 

II. UČINKOVITOST DRUŽBENEGA 
UPRAVLJANJA 

1. Družbene dejavnosti 
1.1. Potrebne smeri sistemskih in drugih sprememb ter 

konkretnih nalog so za družbene dejavnosti opredeljene 
v Programu ukrepov za razvoj svobodne menjave dela na 
področju družbenih dejavnosti, ki ga je Skupščina SRS spre- 
jela v juliju 1988 z naslednjimi cilji: 

- pospešen razvoj in uveljavitev strokovnih aktivnosti, ki 
naj oblikujejo strokovne osnove razvoja posameznih dejavno- 
sti, vključno s kriteriji, normativi in drugimi instrumenti za 
vodenje razvojne politike na posameznem področju; 

- racionalizacija in razvoj novih oblik organiziranosti 
samoupravnih interesnih skupnosti na vseh ravneh, ki mora 
zagotoviti kvalitetnejše upravljanje in njegovo podružbljenost 
ob bistveno manjšem angažiranju časa delavcev v gospodar- 
stvu in negospodarstvu; 

- uskladitev dinamike porabe v družbenih dejavnostih 
z obstoječimi materialnimi možnostmi ob ohranitvi tistih pro- 
gramov, ki zagotavljajo razvojne možnosti SR Slovenije in 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev. 

V letu 1989 se uresničevanje nalog nadaljuje. 
Pri spremembi zakonodaje s področja družbenih dejavnosti 

se roki prilagodijo postopku sprejemanja amandmajev 
k ustavi SRS. 

1.2. Podlaga za financiranje družbenih dejavnosti bo 
bilanca nalog in sredstev v letu 1989. Zaradi vedno večjega 
razkoraka med stroški za delovanje sedanjega zdravstvenega 
sistema in načelom enake relativne obremenitve kot lani je pri 
bilanciranju potrebno zdravstvo obravnavati ločeno od drugih 
družbenih dejavnosti in pri tem: 

- zagotoviti večje dodatne vire od prebivalstva (participa- 
cija) 

- z večjimi sredstvi zunaj SIS sanirati že več let obstoječi 
deficit. 

1.3. Pospešiti novo zakonodajno ureditev statusa osebnega 
dela v družbenih dejavnostih ter statusa in organiziranja izva- 
jalskih organizacij in na teh osnovah vpeljati tudi koncept 
neprofitnih in profitnih organizacij vseh tipov lastništev in 
organizacijskih oblik ter s tem omogočiti večjo prilagojenost 
posebnostim na posameznem področju. Na že zgrajeni mreži 
lokacij (zdravstvenih domov, ambulant, šol, vrtcev itd.) omo- 
gočiti organiziranje večjega števila različnih funkcionalnih 
skupin. 

Nosilci: vsi republiški komiteji s področja družbenih dejav- 
nosti 

Rok: vzporedno z ustavnimi spremembami v letu 1989 
1.4. Z zakonom o osebnem delu in zakonodajnimi spre- 

membami na področju družbenih dejavnosti bo zagotovljena 
celovita in konsistentna zakonska ureditev samostojnega 
osebnega dela na temelju ustavnih sprememb. 

Nosilci: Republiški komite za drobno gospodarstvo in vsi 
republiški komiteji s področja družbenih dejavnosti 

Rok: po sprejemu ustavnih sprememb v letu 1989 
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2. Gospodarska infrastruktura 
2.1. Energetika 
2.1.1. Naloga: Priprava predloga zakona o energetskem 

gospodarstvu kot osnove za učinkovitejšo organiziranost in 
upravljanja na področju oskrbe z energijo 

Nosilec: Republiški komite za energetiko 
Sodelujejo: republiški upravni organi, Republiška energet- 

ska skupnost Slovenije 
Rok: november 1989 
2.2. Promet in zveze 
2.2.1. Predlagali bomo take ustavne rešitve, ki bodo omogo- 

čile racionalno upravljanje z družbenimi sredstvi v prometni 
infrastrukturi z ukinitvijo svobodne menjave dela ter njihovo 
nadomestitev s skladi, organiziranjem javnih podjetij in 
uvedbo sistema javnih financ. 

Rok: prvo polletje 
2.2.2. V skladu z ustavnimi amandmaji in sistemskimi 

zakoni bomo 
oblikovali strokovne podlage za zakonske rešitve na področju 
gospodarjenja s cestami, v železniškem, luškem, letalskem in 
PTT prometu. 

Rok: drugo polletje 
2.2.3. Uveljavljanje gornjih principov v postopku priprave 

zakonov o združitvi v Skupnost JŽ in JPTT. 
Rok: prvo polletje 
2.2.4. Predlagali bomo spremembe zakonskih predpisov, ki 

bodo opredelile avtoceste in spremljajoče dejavnosti kot 
gospodarske objekte, ki delujejo na podlagi tržnih principov. 

Rok: V postopku priprave novega zakona o cestah v dru- 
gem polletju. 

Nosilci: Republiški komite za promet in zveze v sodelovanju 
z Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Združenimi PTT 
organizacijami Slovenije in Skupnostjko za ceste Slovenije. 

3. Državna uprava 
3.1. Spremembe s področja sistema državne uprave v smeri 

racionalizacije in izboljšanja kvalitete dela. 
V sistemu je treba vzpostaviti takšno državno upravo, ki bo 

temeljila na sodobnejših načelih in bo s svojim delom spo- 
sobna zadovoljiti potrebe tržnega gospodarstva in pravne 
države. V tem smislu bo Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo še v tem letu začel pripravljati nov republiški zakon 
o sistemu državne uprave; njegova priprava bo potekala vzpo- 
redno s spremembo zvezne zakonodaje na tem področju. 

3.2. Prenos inšpekcijskih pristojnosti na republiške upravne 
organe in poenotenje nalog geodetskih služb. Temeljni cilj 
sprememb na področju inšpekcij je povečati učinkovitost 
inšpekcijskega nadzorstva ob racionalni opredelitvi njihovih 
nalog in pristojnosti ter zagotoviti kvalitetno, zakonito in 
samostojno delovanje inšpekcijskih organov. Resorni republi- 
ški organi so že pripravili konkretne predloge za spremembo 
predpisov, ki bodo sprejeti do konca letošnjega leta. Podobno 
kot za inšpekcije, bo potrebno poiskati ustrezne rešitve tudi 
za geodetske službe, ki morajo delovati na enotnih osnovah. 
Koordinacija aktivnosti na tem področju poteka preko Repu- 
bliškega sekretariata za pravosodje in upravo. 

3.3. Povezovanje in združevanje strokovnih služb SIS in 
upravnih organov na istih področjih. 

Z realizacijo te naloge bo zagotovljena smotrnejša organizi- 
ranost pri opravljanju strokovnih, administrativno-tehničnih 
in drugih del za potrebe vseh institucij, ki delujejo na istih 
področjih, kar pa ne pomeni prenosa pravic, pooblastil in 
odgovornosti SIS na organe družbenopolitičnih skupnosti. 
Takšna organizacija dela je v nekaterih občinah že uveljav- 
ljena, uveljavljena je tudi pri republiških in občinskih samou- 
pravnih interesnih skupnostih za pospeševanje proizvodnje 
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe, v ostalih občinah in 
za druge interesne skupnosti na republiški ravni pa so aktiv- 
nosti v teku. 

Aktivnosti na občinski ravni vodijo izvršni sveti skupščin 
občin, na republiški ravni pa posamezni upravni organi, nji- 
hovo delo pa koordinira Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo. 

3.4. Strokovne podlage za ukrepe pri oblikovanju splošne 
porabe, s katerimi bodo stimulirane občine, v katerih bo 
uveljavljena racionalna organizacija uprave in zmanjšano šte- 
vilo upravnih delavcev. 

V letu 1989 bodo pripravljeni kriteriji, ki bodo podlaga za 
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oblikovanje sredstev splošne porabe v odvisnosti od števila 
delavcev v občinskih upravnih organih in njihove kadrovske 
sestave. Ti kriteriji bodo sestavni del dogovora o splošni 
porabi za leto 1990. Pripravo kriterijev organizira Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo ob sodelovanju z občin- 
skimi upravnimi organi in republiškimi resornimi organi. 

3.5. Vzpostavitev skupnega računalniškega centra, ki bo 
omogočil postopno izgradnjo skupnih baz podatkov upravnih 
in pravosodnih organov, poenotenje informacijskih sistemov 
in pretok podatkov med državnimi organi na občinski in 
republiški ravni. 

Z vzpostavitvijo skupnega računalniškega centra bodo 
republiški organi konec tega leta dobili tehnološko infrastruk- 
turo, ki bo omogočila postopno izgradnjo skupnih baz podat- 
kov. Na ta način bo omogočena izgradnja in povezava tudi 
zahtevnejših informacijskih sistemov posameznih organov 
brez nepotrebnega večkratnega zbiranja podatkov. Poleg 
tega bo na podlagi dogovora o skupnih nalogah in obvezno- 
stih pri vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov 
v SR Sloveniji, ki je poslan v podpis izvršnim svetom skupščin 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, zagotov- 
ljena enotna izgradnja in delovanje informacijskih sistemov 
v občinah ter omogočen učinkovit pretok podatkov med 
upravnimi organi na občinski in republiški ravni. Z realizacijio 
teh nalog, ki jih usmerja in koordinira Republiški sekretariat 
za pravosodje in upravo, bo po informacijski plati državna 
uprava delovala kot enoten sistem, kar bo omogočilo tudi 
racionalizacijo njenega dela. 

IV. RAZBREMENJEVANJE GOSPODARSTVA 
Iz priloženega programa aktivnosti za zmanjševanje obvez- 

nosti gospodarstva, za racionalizacijo družbene nadgradnje 
in za zmanjševanje družbene režije, se kot prioritetne naloge 
opredelijo: 

- institucionalna reorganizacija SIS in racionalizacija 
družbenih dejavnosti, 

- spremembe v sistemu financiranja skupnih potrebin 
splošnih potreb 

- možnosti za zmanjševanje prispevkov za posamezne SIS 
družbenih dejavnosti v teku leta 1989. 

Naloge, iz »programa« (v Prilogi od št. 1 do 20) na področju 
- zdravstva 
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- izobraževanja 
- raziskovalne dejavnosti. 
Za področje gospodarske infrastrukture naloge iz »pro- 

grama« pod štev. 41 in 42 
- izvedba aktivnosti za zmanjševanje obveznosti za SIS 

materialne proizvodnje zlasti na področju financiranja razšir- 
jene reprodukcije na posameznih področjih gospodarske 
infrastrukture in to predvsem 
- razvoja energetike, 
- železniške infrastrukture, 
- PTT zvez 

V. OKOLJE IN PROSTOR 
1. Dograjevanje zakonodaje z ekonomskimi in organizacij- 

skimi sistemi varovanja okolja in prilagajanje pogojev varstva 
okolja zahtevam evropske skupnosti 

1.1. Naloga: Priprava predloga za izdajo Zakona o ravnanju 
z odpadki 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodelujejo: Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Repu- 

bliški sekretariat za notranje zadeve, Gospodarska zbornica 
Rok: druga polovica 1989 
1.2. Naloga: Nadaljevanje dela na oblikovanju sprememb in 

dopolnitev zakona o varstvu zraka 
Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora Sodelu- 

jejo: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, RK za socialno in 
zdravstveno varstvo 

Rok: Po uveljavitvi amandmajev k Ustavi SR Slovenije 
1.3. Naloga: Priprava predloga za izdajo zakona o varstvo 

pred nevarnimi snovmi 
Nosilec: Republiški sekretariat za notranje zadeve Sode- 

luje: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Rok: 
1.4 Naloga: Izdelali bomo posebno študijo, ki bo opredelila 
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strokovne podlage za zpostavitev sistema stalnega ugotavlja- 
nja onesnaženosti tal v Sloveniji (monitoring) 

Nosilec: RKKGP v sodelovanju z Biotehniško fakulteto 
Rok: oktober 1989 
1.5. Naloga: Pripravili bomo strokovne osnove, uredbo in 

metodologijo za ugotavljanje onesnaženosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda, na podlagi katerih bomo opredelili sistem 
stalnega ugotavljanja onesnaženosti, spremljali stopnjo ones- 
naženosti tal in predlagali ukrepe za njihovo izboljšanje; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Republiškim komitejem za var- 
stvo okolja in urejanje prostora 

Rok: konec leta 1989 
1.6. Naloga: Nadaljevali bomo z izvajanjem programa eko- 

loške sanacije živinorejskih farm (Ihan, Stična, Domžale, Pod- 
grad, Cven, Klinja vas, Pristava, Nemščaki, Jezera) kjer bomo 
poleg varstva okolja upoštevali tudi usmeritve za racionalno 
uporabo gnojevke na kmetijskih površinah; 

Nosilec: Kmetijske OZD ob koordinaciji Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 

Rok: do leta 1992 
1.7. Naloga: Pripravili bomo normative in pravilnik za ome- 

jevanje negativnih ekoloških vplivov živinorejske dejavnosti 
(smrad, prah, ostale emisije), s čimer bi opredelili 
minimalne pogoje, ki jih mora živinorejska proizvodnja izpol- 
njevati, glede njihovega vpliva na okolje in urbano sredino; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Republiškim komitejem za var- 
stvo okolja in urejanje prostora 

Rok: oktober 1989 
1.8. Naloga: Izvedli bomo skupne akcije zatiranja stekline 

na območju Slovenije, Italije in Avstrije, s čimer bomo omejili 
širjenje stekline na območju SR Slovenije in sosednjih držav; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Biotehniško fakulteto, VTOZD za 
Veterinarstvo, Regionalnimi veterinarskimi zavodi in Lovsko 
zvezo Slovenije 

Rok: 1. faza do konca leta 1989 
1.9. Naloga: sodelovali bomo s sosednjimi in drugimi drža- 

vami Evrope pri proučevanju vzrokov propadanja gozdov in 
skrbi za čisto okolje; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Republiškim komitejem, za var- 
stvo okolja in urejanje prostora ter Inštitutom za lesarstvo in 
gozdno gosoodarstvo 

Rok: trajna naloga 
1.10. Naloga: Izvajanje programa čiščenja dimnih plinov iz 

velikih termoenergetskih objektov 
- izbor tehnologij za čiščenje dimnih plinov 
- zagotavljanje sredstev po programu za izvedbo 
Nosilec: RK za energetiko 
Sodelujejo: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Rok: Določen s posebnim programom 
1.11. Naloga: Izvajanje koncepta ravnanja s posebnimi od- 

padki 
- vzpostavitev nadzornega sistema 
- pridobitev nosilca aktivnosti za centralne objekte 
Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodelujejo: Republiški sanitarni inšpektorat, Gospodarska 

zbornica Slovenije, Zveza komunalnih skupnosti 
Rok: Konec leta 1989 
1.12. Naloga: Izdelava zasnove ravnanja z odpadki vseh vrst 

(celovita obravnava problematike odpadkov, poseben povda- 
rek na ravnanju s komunalnimi odpadki) 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodelujejo: Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Gospo- 

darska zbornica Slovenije, Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje 

Rok: Julij 1989 
1.13. Naloga: Proučitev možnosti uvedbe »ekološkega 

dinarja« za potrebe pospešenega izvajanja zahtevnih nalog 
varstva okolja za sanacijo razmer 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora ter RS za 
finance 

Sodelujejo: RK za zakonodajo, RK za energetiko in RK za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Rok: April 1989 
1.14. Naloga: Uvedba carinskih olajšav za uvoz opreme za 

potrebe varstva okolja 
Nosilec: RK za mednarodno sodelovanje 
Sodelujejo: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Rok: Prvo trimesečje 1989 

1.15. Naloga: Uvajanje regionalizacije za potrebe ravnanja 
z odpadki 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodelujejo: Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, 

Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza komunalnih skupno- 
sti Slovenije 

Rok: Julij 1989 
1.16. - Ob projektiranju in gradnji prometne infrastrukture 

vzpostaviti revizijo projektov z vidika zmanjševanja negativnih 
pritiskov na okolje in varčevanja z energijo. 

VI. POSELITVENA POLITIKA IN POLICENTRIČNI 
RAZVOJ 

1. priprava programa prebivalstvene politike v SR Sloveniji 
Nosilec: delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije 
Rok: II. trimesečje 
2. Analiza dosedanjih oblik pospeševanja razvoja manj raz- 

vitih predelov v SR Sloveniji in priprava novih oblik pospeše- 
vanja; Nosilec: Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja 

Rok: III. trimesečje 
3. Priprava družbenega dogovora o razvoju hribovitih 

območij. Z opredelitvijo ukrepov in aktivnosti nosilcev za 
hitrejši razvoj metijstva, dopolnilnih dejavnosti in celotnega 
družbeno-ekonomskega razvoja teh območij; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in SIS 
za pospeševanje proizvodne hrane in zagotavljanje osnovne 
preskrbe Slovenije 

Rok: maj 1989 

VII. SOCIALNA VARNOST 

V pogojih prestrukturiranja proizvodnih programov, raci- 
onalizacije dela ter produktivnega zaposlovanja pričakujemo 
povečano socialno ogroženost posameznih kategorij prebi- 
valstva. To terja hitre in učinkovite aktivnosti na področju 
zagotavljanja socialne varnosti. 

1. Tekoča valorizacija socialnovarstvenih pomoči z rasto- 
čimi življenjskimi stroški v okviru zakonsko zagotovljenih 
•programov in pravic ter skladno s samoupravno ureditvijo. 

Nosilec: Skupnosti socialnega varstva, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije 

Rok: stalna naloga 
.2. Za ublažitev socialne ogroženosti posameznih skupin 

občanov bomo s sprejemom zakona o nadomestilih za del 
cene določenih živil v letu 1989 v SR Sloveniji dodatno zago- 
tavljali del sredstev ogroženim otrokom in posameznim odra- 
slim. 

Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupnosti 
socialnega varstva 

Rok: Sprejem zakona marec 1989, realizacija tekoče v letu 
1989 

3. priprava koncepta razvoja družbene skrbi za otroka in 
družine ter koncepta nove organiziranosti področja social- 
nega varstva v SR Sloveniji 

Nosilec: delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije 

Rok: II. trimesečje 
4. priprava razvojnih usmeritev na področju družbenega 

varstva invalidov s predlogom zakonskih sprememb 
Nosilec: delovna skupina IS Skupščine SR Slovenije 
Rok: II. trimesečje 
5. Priprava bilanc sredstev na osnovi enotno določenih 

parametrov za vrednotenje programa v začetku leta 1989 in za 
celo leto 1989 ter v tem okviru priprava delovnih in finančnih 
načrtov izvajalskih organizacij za leto 1989; oblikovanje var- 
čevalnih programov, s katerimi bodo predvidene smeri ukre- 
panja pri posameznih programih. 

Nosilec: Skupnosti socialnega varstva 
Rok: I. trimesečje 

III. DOGRAJEVANJE GOSPODARSKEGA 
SISTEMA 

Izvršni svet bo aktivno sodeloval pri oblikovanju ustreznih 
rešitev v amandmajih k ustavi SR Slovenije, zlasti tistih, ki 
bodo pomenil izvirno dopolnjevanje ustave na področju druž- 
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benoekonomske ureditve: položaj samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih oblik samoupravnega organiziranja 
v družbenih dejavnostih in določenih gospodarskih dejavno- 
stih posebnega družbenega pomena in predlogi za bistveno 
večjo učinkovitost in racionalizacijo delovanja, možnost usta- 
navljanja skladov pri družbenopolitičnih skupnostih, razpiso- 
vanja javnega posojila za nujne potrebe družbene reproduk- 
cije, jasnejša razmejitev normativne pristojnosti republike in 
občin ter vloge izvršnih svetov in upravnih organov. 

Izvršni svet bo aktivno sodeloval tudi pri nadalnjnjem obli- 
kovanju ključne sistemske zvezne zakonodaje, ki pomeni 
nujen normativni okvir in podlago za reformo gospodarskega 
sistema, in sicer zlasti na področjih ekonomskih odnosov 
s tujino, temeljev delovnih razmerij, temeljev davčnega 
sistema, temeljev lastninskih razmerij, temeljev pravnega 
položaja in poslovanja subjektov tržnega poslovanja, enotne 
klasifikacije dejavnosti, temeljnega položaja delovnih organi- 
zacij družbenih dejavnosti, obveznega združevanja organiza- 
cij združenega dela v skupnosti jugoslovanskih železnic, PTT 
prometa in elektrogospodarstva. 

Izvršni svet bo po sprejemu amandmajev k ustavi SR Slove- 
nije pripravljal in oblikoval ustrezne z njimi ter s ključno 
zvezno zakonodajo usklajene nove republiške zakone 
z dosledno orientacijo v tržno zasnovani sistem gospodar- 
stva, v deregulacijo in racionalen in učinkovit pravni sistem. 

1. Uvajanje sodobnih tehnologij in znanja, vključno 
s povezovanjem naših podjetij s podjetji v tujini 

S krepitvijo višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino 
se bomo v okviru Odbora udeležencev družbenega dogovora 
o usmerjevanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja 
s tujino, ki ga sestavljajo predstavniki Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljan- 
ske banke Združene banke in Narodne banke Slovenije, še 
nadalje zavzemali in podpirali predvsem tiste oblike sodelova- 
nja, ki bodo omogočile tudi posodobitev proizvodnje in 
novejšo tehnično in tehnološko opremljenost. 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje bo še nada- 
lje opravljal svetovalno funkcijo za organizacije združenega 
dela v zvezi s sklepanjem pogodb o dolgoročnih proizvodnih 
kooperacijah ter skupnih vlaganjih. 

V sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva Slove- 
nije bomo v četrtem trimesečju pripravili Poročilo o izvajanju 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja med organizacijami 
združenega dela in tujimi osebami. 

Poleg tega bomo v bilateralnih povezavah s posameznimi 
državami kot tudi v okviru sodelovanja z deželami Alpe-Ja- 
dran, Skupščino evropskih regij, EGS in EFTA zagotavljali 
enakopravnejše pogajalske možnosti našim organizacijam 
združenega dela za skupna vlaganja in dolgoročne proiz- 
vodne kooperacije kot tudi redni izvoz blaga in storitev. 

Pri dograjevanju sistema ekonomskih odnosov s tujino 
bomo v strokovni delovni skupini Izvršnega sveta za spremlja- 
nje in oblikovanje predlogov za celovito urejanje ekonomskih 
odnoso s tujino v okviru dogradnje gospodarskega sistema 
predlagali rešitve - konkretne teze v obliki delovnega 
osnutka zakona, ki bodo naravnane v krepitev tržnih elemen- 
tov poslovanja in v samostojnost in odgovornost gospodar- 
skih subjektov. 

2. Davčni sistem in politika 
2.1. Pripraviti spremembe republiške zakonodaje glede 

davčnega sistema in politike v skladu z novimi zveznimi 
sistemskimi zakoni, ki se nanašajo na to področje (zakon 
o računovodstvu, predvideni zakon o temeljih davčnega 
sistema) in s predvidenima medrepubliškimina dogovoroma 
o davčnem sistemu in davčni politiki. 

Z navedenima medrepubliškima dogovoroma bodo 
v skladu s temeljnimi načeli iz zveznega zakona določena 
skupna izhodišča za podrobnejšo opredelitev posameznih 
elementov davčnega instrumentarija (vrste in višina stopenj, 
davčne olajšave, oprostitve, način obračunavanj itd.). 

Nosilec: Republiška uprava za družbene prihodke in Repu- 
bliški sekretariat za finance 

Rok: po sprejetju medrepubliških dogovorov (predvidoma 
v III. in IV. trimesečju 1989) 

2.2. uveljavitev spremembe kriterija za obdavčevanje v pav- 
šalnem letnem znesku tako, da bi se krog zavezancev, obdav- 
čenih s pavšalnim letnim zneskom razširil, v medrepubliškem 
dogovoru o usklajevanju davčnega sistema in politike. 

Dohodkovni cenzus kot kriterij za preuvrščanje na obdavči- 

tev v pavšalnem letnem znesku naj bi se povečal od 1-krat- 
nega povprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v republiki na 3-kratni povprečni 
letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu 
v republiki. Opustile naj bi se tudi druge omejitve, ki sedaj 
onemogočajo pavšalni način obdavčitve. 

Opuščeno naj bi bilo tudi vodenje dvostavnega knjigovod- 
stva, ki ga je glede na sedanje kriterije dolžno voditi okrog 
1,9% davčnih zavezancev, obdavčenih po dejanskem 
dohodku. Ti zavezanci bi poslej vodili enostavno knjigovod- 
stvo. 

Nosilec: Republiška uprava za družbene prihodke 
Rok: predvidoma tekom leta 1989 
2.3. ob spremembah sistema obdavčevanja prometa blaga 

in storitev, je potrebno proučiti primernost dodatnega krite- 
rija, to je vplivov proizvoda ali storitev na okolje. 

2.4. pripraviti spremembe republiške zakonodaje na drugih 
finančnih področjih zaradi uskladitve z novo zvezno zakono- 
dajo (na področju zagotavljanja sredstev za splošne in skupne 
družbene potrebe, hranilno-kreditne službe, skladi skupnih 
rezerv) 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance s sodelovanjem 
z Republiškim komitejem za zakonodajo 

Rok: tekom leta 1989 
3. Stanovanjsko gospodarstvo 
3.1. S pospešenim povečevanjem stanarin v letu 1989 bomo 

zagotovili večjo reproduktivno sposobnost stanovanjskega 
gospodarstva. 

Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora 

Sodeluje: Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 

Rok: priprava strokovnih osnov 30 dni pred povečanjem 
stanarin oziroma 1. marec, 1. junij in 1. september 1989 

3.2. Opredelitev in oblikovanje strukture cen izgradnje sta- 
novanj, opredelitev prodajne cene stanovanj na dan prodaje 
oziroma sklenitve pogodbe s plačilnimi pogoji in financiranja 
graditve ter razbremenitev cene m2 s stroški komunalne in 
druge infrastrukture. 

Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora za problematikop razbremenjevanja cene m2, stroški 
komunalne in druge infrastrukture 

Sodeluje: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Nosilec: opredelitve strukture in oblikovanja cen ter opre- 

delitve prodajne cene stanovanj Republiški komite za indu- 
strijo in gradbeništvo. 

Sodeluje: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora in Republiški komite za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Splošno 
združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter 
Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva ter Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. 

Rok: 30.7.1989. 
3.3. Pripraviti izhodišča za organiziranje specializiranih 

bank in hranilno-kreditnih služb za potrebe stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva. 

Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora 

Sodeluje: Republički sekretariat za finance, Zveza stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije, Zveza komunalnih skupnosti 
Slovenije in Splošno združenje stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva 

Rok: 30. 7. 1989 
3.4. Zagotovitev zakonske regulative in izvedbenih predpi- 

sov za strokovno kontrolo pri nadzoru projektiranja in gradnje 
stanovanjsko-komunalnih objektov in opredelitev odgovorno- 
sti za strokovnost in gospodarnost subjektov pri izvajanju del. 

Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Sodelujejo: Splošno združenje gradbeništva in industrije 

gradbenega materiala, Splošno združenje za inženiring in 
Republiški gradbeni inšpektorat. 

Rok: december 1989 3. 5. Pripraviti spremembe in dopolni- 
tve minimalnih tehničnih in drugih normativov ter standardov 
za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini. 

Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora 

Sodeluje: Splošno združenje komunalnega in stanovanj- 
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skega gospodarstva in Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije 

Rok: do konca leta 1989 
3.6. Pripraviti izhodišča za nadaljnji razvoj stanovanjskega 

in komunalnega gospodarstva 
Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 

prostora 
Sodeluje: Splošno združenje komunalnega in stanovanj- 

skega gospodarstva, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Republiški komite 
za industrijo in gradbeništvo, Republiški sekretariat za 
finance in Republiški komite za zakonodajo 

Rok: 30. 6. 1989 
3.7. Pripraviti modele financiranja gradnje in gospodarjenja 

s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
Nosilec: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 

prostora in Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Sodelujejo: Splošno združenje gradbeništva in industrije 

gradbenega materiala, Splošno združenje komunalnega in 
stanovanjskega gospodarstva, Zveza stanovanjskih skupnosti 
Slovenije, Republiški sekretariat za finance 

Rok: konec leta 1989 
3.8. Proučiti možnosti za reprogramiranje stanovanjskih 

kreditov danih po uveljavitvi določb zakona o celotnem pri- 
hodku in dohodku o obveznosti revalorizacije danih posojil 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance 
Sodelujejo: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 

prostora, Ljubljanska banka - Združena banka in Zveza sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije 

Rok: april 1989 
4. Dograjevanje gospodarskega sistema na ostalih 

področjih kot izhaja iz amandmajev k Ustavi SFRJ in iz 
spreminjanja Ustave SRS 

4.1.Analiza izvajanja kmetijskih zakonov (zakon o kmetij- 
skih zemljiščih, zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
(kmetij), zakon o preživninskem varstv). Poseben povdarek bo 
dan proučitvi določb o obsegu obdelovalnih zemljišč, kijih 
imajo lahko kmetje oziroma nekmetje v ravnini in na hribovitih 
območjih, o varovanju kmetijskih zemljišč, prometu s kmetij- 
skimi zemljišči in dedovanju zemljišč, kar vse bo omogočalo 
tudi možnosti za hitrejši proces koncentracije ter ureditve 
pravne osnove za vzpostavitev in delovanje sistema stalnega 
ugotavljana onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (mo- 
nitoring); 

4.2. Analiza izvajanja zakona o gozdovih, kjer bo podrob- 
neje proučena opredelitev splošno koristnih funkcij gozdov, 
goznogospodarskih območij s stališča zagotavljanja trajnosti 
in skladnejšega razvoja gozdov, skupnega gospodarjenja 
z gozdovi ne glede na sektor lastništva, organiziranosti samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo, zagotavljanja 
sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena in 
prometa z lesom. 

4.3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 
V skladu z postopkom sprejemanja ustavnih amandmajev 

k ustavi SR Slovenije ter postopkom sprejemanja Zveznega 
zakona o vodah bo pripravljen Predlog za izdajo zakona 
o vodah SR Slovenije 

4.4. S spremembami zakona o blagovnem prometu bodo 
operacionalizirane rešitve oziroma izhodišča iz zakona 
o podjetjih in obrtnega zakona v zvezi z ustvarjanjem norma- 
tivnih podlag za ustanavljanje zasebnih podjetij in obratoval- 
nic na tem področju; tudi iz drugih republiških zakonov bodo 
odstranjene ovire za hitrejše uveljavljanje samostojnega 
osebnega dela na posameznih področjih družbene reproduk- 
cije; 

4.5. Dopolnjena bo informacija o sistemskih možnostih in 
pogojih za opravljanje samostojnega osebnega dela v družbe- 
nih dejavnostih ter oblikovane rešitve za posamezna po- 
dročja; 

4.6. Proučena bo problematika razvojnega dinarja in mož- 
nosti posebnega spodbujanja v drobnem gospodarstvu ter 
predlagane možne trajnejše sistemske rešitve na tem po- 
dročju. 

IX. PRIPRAVE NA »EVROPO 92« 
Namen opredeljenih nalog je organiziranje in koordiniranje 

aktivnosti pri opredelitvi strategije Slovenije in Jugoslavije do 
EGS ter da se iz konkretnih aktivnosti opredelijo sistemske 

spremembe, ki bodo omogočale pogoje za pretok blaga, 
storitev in fizičnih oseb v Evropi po letu 1992. Raziskovalne 
podlage vključno s strategijo pa bodo služile kot podlaga za 
srednjeročni.plan. 

1. Obveščanje in spodbujanje vseh nosilcev sodelovanja 
z EGS o vsebini, pomenu, sprejetih ukrepih in posledicah 
enotnega evropskega trga po letu 1992 

Obveščanje bo potekalo na več ravneh: 
a) obveščanje najširše javnosti, strokovne javnosti preko 

informativno-političnih glasil; 
b) obveščanje preko Gospodarskega vestnika (stalna 

■rubrika, prevod Bele knjige) in drugih strokovnih glasil (Medi- 
amarketing,Pravna praksa, Pravnik...); 

c) organizacija seminarjev, uvoz literature o ES 
Obveščanje o nastajanju enotnega evropskega trga je zelo 

prisotno v javnih medijih kot je RTV in DELO. Pomanjkanje 
informacij o tem, kako se uresničuje izvajanje Bele knjige bo 
zapolnilo glasilo GV s svojo stalno rubriko Evropa 92. Ta 
problematika bo v večji meri vključena v program seminarjev 
v organizaciji Gospodarske zbornice. 

2. proučevanje sprejetih ukrepov iz Bele knjige in uskla- 
jevanje ciljev prilagajanja SR Slovenije ukrepom iz Bele 
knjige 

Vsi republiški upravni organi in organizacije, ki sodelujejo 
v podkomisiji pri RKMS, bodo v okviru te naloge opravili 
sledeče aktivnosti: 

a) napravili seznam ukrepov iz Bele knjige, ki so ali bodo 
sprejeti na njihovem resornem področju, 

b) vzporedno s seznamom ukrepov Bele knjige bo naprav- 
ljen seznam jugoslovanskih predpisov, 

c) proučili v okviru strokovnih skupin ukrepe Bele knjige in 
predlagali (sprejeli) ustrezne prilagoditvene ukrepe jugoslo- 
vanskih predpisov. 

3. vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema 
v povezavi z depozitarnim centrom EGS in usklajevanje 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti 

Naloge, ki jih moramo izvesti na tem področju so zagotoviti 
trajen dostop do informacij, ki so pomembne za razmerje 
Jugoslavija in ES, informacij, ki so relevantne za razvoj na 
trgih posameznih držav ES ali za razvoj odnosov med drža- 
vami ES in tretjimi državami, ki niso članice ES: 

a) ustanovitev depozitarnega-dokumentacijskega centra 
ES v Sloveniji, ki bo neposredno povezan z ES 

b) ustanovitev mreže podcentrov po posameznih področjih 
c) zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev. 
4. spremljanje izkušenj drugih držav pri prilagajanju 

»Evropi 92« in naših izkušenj iz sodelovanja v evropski 
regionalni skupnosti 

Pri izvajanju te naloge si bomo na različne načine pridobili 
informacije, kako se druge države pripravljajo na leto 1992. 
Posebno pozornost bomo namenili tistim državam, ki niso 
članice ES. 

a) pridobivanje informacij o pripravah na leto 1992 od DKP 
in predstavništev Gospodarske zbornice Jugoslavije in 
ustrezno distribuiranje. 

Zadolžena RKMS in GZS - stalna aktivnost 
b) izmenjava informacij in izkušenj članic Alpe-Jadran 

preko komisij, vključevanje te problematike v programe komi- 
sij, zlasti gospodarske. 

c) vključevanje ugotovitev in izkušenj drugih držav v naše 
delo. 

d) vključevanje te problematioke v vse oblike mednarod- 
nega sodelovanja. 

5. sodelovanje s pristojnimi zveznimi organi in obravna- 
vanje ter sprejemanje konkretnih ukrepov Jugoslavije 
Evropi 92 

a) vsi republiški upravni organi in organizacijre bodo v vse 
oblike stikov z zveznimi organi vključili prilagajanje 
Evropi 92 

b) vključili se bomo v Komisijo ZIS za sodelovanje z EGS, 
EFTO, OECD 

c) pri sprejemanju zveznih predpisov bomo zahtevali uskla- 
jenost z ukrepi iz Bele knjige 

6. Aktivnosti na posameznih področjih dejavnosti 
6.1. Prilagajanje tehnične regulative in standardov zahte- 

vam Evrope 1992 
V okviru koordinacijske komisije za Evropo 1992 bomo 

ustanovili posebno strokovno skupino, ki se bo ukvarjala 
izključno s problematiko tehnične regulative in prilagajanja 
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podjetij zahtevam Evropskega trga po letu 1992 
Nosilec: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Pri 

nalogah bodo aktivno sodelovali še: Gospodarska zbornica 
Slovenije, Zvezni zavod za standardizacijo in drugi 

Rok: Kontinuirano vse leto 1989 
6.2. pripravili bomo metodologijo in navodilo o sistematič- 

nem nadzoru nad rezidui (hormoni, karbamidi, ostanki zdra- 
vil) v surovinah in živilih živalskega izvora ter pogojih za 
opravljanje laboratorijskih analiz, s čimer bomo opredelili 
pogoje za zdravstvo pridelavo hrane živalskega izvora, zago- 
tovili učinkovit nadzor nad njihovim izvajanjem in povečali 
možnosti za izvoz teh proizvodov; 

Nosilec: RKKGP skupaj z Biotehniško fakulteto, VTOZD za 
Veterinarstvo 

Rok: september 1989 
6.3. pripravili bomo program aktivnosti za prilagajanje 

Evropi 1992 iz področja agroživilstva, kjer bomo zlasti proučili 
potrebo po uskladitvi naših standardov in normativov kvali- 
tete kmetijskih in živilskih proizvodov tistim, ki bodo veljali 
v ES in potrebo po vključevanju SR Slovenije v mednarodna 
združenja iz področja kmetijstva in prehrane, ki vplivajo na 
možnosti izvoza naših proizvodov ter opredelili ukrepe za 
prilagoditev tehnologije pridelave hrane razmeram po letu 
1992 > 

Nosilec: RKKGP skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Splošnim združenjem kmetijstva, živilske industrije in pre- 
hrane Slovenije ter Zadružno zvezo Slovenije 

Rok: junij 1989 
6.4. pripravili bomo program znanstveno tehničnega sode- 

lovanja z državami ES (raziskovalni projekti, izpolnjevanje 
strokovnjakov v tujini in doma ter predavanja strokovnjakov 
ES) s ciljem hitrejšega prilagojevanja pridelave in izvoza 
hrane zahtevam evropskega tržišča po letu 1992 

Nosilec: RKKGP skupaj z Biotehniško fakulteto jn kmetij- 
skim inštitutom Slovenije 

Rok: marec 1989 
6.5. analiza bomo možnosti za povečevanje izvoza kmetij- 

sko živilskih proizvodov na trg ES, posebno še po letu 1992, 
z namenom, da ugotovimo, kako se učinkovito prilagoditi, 
organizirati in preseči protekcionistične in kvalitetne ter 
druge omejitve pri izvozu naših agroživilskih proizvodov 

Nosilec: RKKGP skupaj s Splošnim združenjem kmetijstva, 
živilske industrije in prehrane Slovenije, Zadružno zvezo Slo- 

venije in Kmetijskim inštitutom Slovenije 
Rok: september 1989 
6.6. sodelovali bomo pri izdelavi poročil in ukrepov na 

področju ocenjevanja genskih lastnosti krav in kvalitete 
mleka, zaščite pred kužnimi boleznimi živali in zdravstvene 
neoporečnosti živil živalskega izvora, ohranjanja ogroženih 
vrst živali in izboljšanja sadnega materiala in pridelave sadja. 

Nosilec: RKKGP skupaj z Lovsko zvezo Slovenije, Biotehni- 
ško fakulteto in Poslovno skupnostjo za sadje, krompir in 
vitamine 

Rok: tekom celega leta 1989 
6.7. izdelali bomo program sodelovanja na področju agro- 

meteorologije 
Nosilec: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije v sodelova- 

nju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

Rok: 1. trimesečje 1989 
6.8. predstavili bomo naše proizvodne in druge dosežke 

v okviru sejmskih in drugih prireditev ter izdelali dispozicijo 
trgovinske menjave kmetijskih in prehrambenih proizvodov 
v deželah Alpe-Jadran. 

Nosilec: RKKGP skupaj z Zadružno zvezo Slovenije, 
Poslovno skupnostjo živilske industrije, Biotehniško fakulteto 
in Kmetijskim inštitutom Slovenije 

Rok: tekom leta 1989 
6.9. Izdelava projekta Vključevanje Slovenije in Jugoslavije 

v evropski prometni prostorter sprotna uporaba delnih rezul- 
tatov projekta pri oblikovanju kratkoročnih in dolgoročnih 
ukrepov v vseh prometnih dejavnostih. 

Nosilci: Republiški komite za promet in zveze, Železniško 
gospodarstvo Ljubljana, Skupnost za ceste Slovenije in 
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije. 

6.10. s prilagajanjem standardov za kategorizacijo gostin- 
skih objektov in drugih predpisov zahtevam »Evrope 92«. 

Nosilec: Republiški komite za turizem in gostinstvo 
Rok: december 1989 
6.11. Naloga: Priprava informativnega seminarja v zvezi 

s okoljevar- stvenimi pogoji v deželah Evropske skupnosti po 
letu 1992 

Nosilec: RK za varstvo okolja in urejanje prostora 
Sodelujejo: Strokovnjaki s posameznih področij varstva 

okolja, RK za mednarodno sodelovanje 
Rok: Maj ali junij 1989 

PRILOGA 
Delovna skupina za pripravo Programa aktivnosti za zmanjševanje obveznosti gospodarstva, 
racionalizacijo družbene nadgradnje in zmanjševanje družbene režije* 

ZASNOVA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠEVANJE OBVEZNOSTI 
GOSPODARSTVA, RACIONALIZACIJO DRUŽBENE NADGRADNJE IN 
ZMANJŠEVANJE DRUŽBENE REŽIJE 

A. PODROČJE INSTITUCIONALNE ORGANIZIRANOSTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN OBLIKOVANJA 
SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB: 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 
A. Ukrepi v okviru obstoječih B. Potrebne sistemske oziroma 
 sistemskih rešitev institucionalne spremembe 

I. INSTITUCIONALNA REORGANIZACIJA SIS IN RACIONALIZACIJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI: 
1. Generalno: Pregled 
dosedanje realizacije 
»PROGRAMA UKREPOV ZA 
RAZVOJ SVOBODNE MENJAVE 
DELA NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V SR 
SLOVENIJI«, sprejetega 
v Skupščini SR Slovenije v juliju 
1988, ter opredelitev nalog iz 
tega programa, ki so aktualne 
v letu 1989 (in v letu 1990) 

RKza vzgojo in 
izobraževanje, RK za 
raziskovalno dejavnost, RK 
za kulturo, RK za zdravstvo, 
IS skupščin občin 
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2. Racionalizacija in razvoj novih 
oblik organiziranosti SIS 
družbenih dejavnosti na ravni 
republike, mesta in na ravni 
občin 

3. Revizija vseh zakonskih pravic Vsi resorni republiški 

Vsi resorni republiški komiteji 
s področja družbenih 
dejavnosti; IS skupščin občin 

in obveznosti, ki so naložene 
posameznim družbenim 
dejavnostim in jih morajo po 
zakonu opravljati 

4. Racionalizacija programov in 
mreže izvajalskih organizacij 
v posameznih družbenih 
dejavnostih 

komiteji s področij 
družbenih dejavnosti 

Vsi resorni republiški 
komiteji s področja 
družbenih dejavnosti, IS 
skupščin občin 

Usklajevanje vrednosti t 
programov in preverba stopenj" 
prispevkov za leto 1989 v okviru 
Bilance sredstev za SIS družb, 
dejavnosti za leto 1989 

II. SPREMEMBE V SISTEMU FINANCIRANJA SKUPNIH POTREB: 
5. Revizija sedanjega sistema 
financiranja skupnih potreb in 
na tej podlagi opredelitev 
možnih (oz. potrebnih) 
sprememb v virih, osnovah in 
načinih financiranja skupnih 
potreb 
6. V sklopu prejšnje naloge 
posebej proučiti problematiko 
participacij kot oblike 
neposrednega plačila za 
posamezne vrste storitev 
družbenih dejavnosti in s tem 
znižanja prispevkov za te 
namene iz dohodka oz. BOD. 

Vsi resorni republiški 
komiteji s odročja 
družbenih dejavnosti, RS 
za finance. 

RS za finance, RKza 
zakonodajo, posamezni 
resorni komiteji s področij 
družbenih dejavnosti 

Proučitev možnosti uvedbe 
participacij in znižanja 
prispevnih stopenj za 
posamezno vrsto družb. 
- dejavnosti v letu 1989 

Opredelitev konkretnih 
aktivnosti na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti 
za spremembe institucionalne 
organiziranosti SIS na 
republiški, regionalni, mestni in 
občinski ravni. Te naloge so 
sestavni del aktivnosti na teh 
področjih, povezanih 
s spremembami republiške 
ustave in sistemske zakonodaje. 
Preveriti in revidirati vse 
zakonsko določene pravice in 
obveznnosti, ki so naložene 
posameznim družbenim 
dejavnostim in jih prilagoditi 
realnim materialnim možnostim. 
Racionalizacija mreže institucij 
na posameznih področjih družb, 
dej. v okviru oz. na osnovi 
sprememb institucionaine 
organiziranosti SIS družb. dej. 

Aktivnosti v sklopu sistemskih 
sprememb na zvezni ravni na 
področju sistema davkov in 
prispevkov oz. širše na celotnem 
področju javnega financiranja 
- tako na zvezni ravni, kot 
v okviru republike. 
Proučitev možne uvedbe 
participacij kot sistemskega vira 
sredstev v okviru sprememb 
sistema javnih financ. 

7. Oblikovanje skupnih zbirnih 
računov za financiranje 
družbenih dejavnosti 

RS za finance, SDK Izpeljava naloge, ki je bila 
zastavljena že v letu 1988 
v okviru »Programa ukrepov za 
razvoj svobodne menjave dela 
v družb, dejavnostih«. 

III. MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE STOPENJ PRISPEVKOV ZA POSAMEZNE SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V TEKU LETA 1989: 
8. V okviru »Bilance sredstev za 
družbene dejavnosti za leto 
1989«, ki se sedaj sprejema, 
proučiti vse možnosti za 
morebitno znižanje obstoječih 
stopenj prispevkov v naslednjih 
mesecih 

Posamezni resorni RK 
s področij družbenih 
dejavnosti, Izvršni sveti 
skupščin občin 

Aktivnosti v okviru sprejemanja 
in izvajanja »Bilance sredstev za 
družbene dejavnosti za leto 
1989« 

ZDP, SDK, resorni komiteji 
s področij družb, 
dejavnosti, Izvršni sveti 
skupščin občin 

Tekoče aktivnosti za izvajanje 
sprejete politike na področju 
skupne porabe. 

9. Tekoče usklajevanje prilivov 
sredstev za SIS družbenih 
dejavnosti, z možnimi okviri iz 
interventnih zakonov in okviri iz 
sprejete »Bilance sredstev za 
družbene dejavnosti v letu 1989« 
(ukrepi za preprečevanje 
nastajanja presežkov na računih 

B. PODROČJE INSTITUCIONALNE ORGANIZIRANOSTI DRUŽBENOPOLOITIČNIH 
SKUPNOSTI IN OBLIKOVANJA SREDSTEV ZA SPLOŠNE POTREBE 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 

A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

I. REALIZACIJA ZAHTEV PO INSTITUCIONALNI REORGANIZACIJI IN ZMANJŠEVANJU ŠTEVILA INSTITUCIJ OD FEDERACIJE 

S2S2U«. ZIS zvezna pristojnost 

DPS^rfa ravn^fede'ra'che področje institucionalne 
(reorgan^acijafn racionalizacija organiziranosti zvezne uprave, 
zvezne uprave) 

poročevalec 
71 



11. Racionalizacija in 
institucionalna reorganizacija 
DPS na ravni republike 
(reorganizacija in racionalizacija 
republiške uprave) 

12. Reorganizacija in 
racionalizacija dela občinskih in 
mestnih upravnih organov 

RS za pravosodje, 
organizacijo uprave in 
proračun 

RS za pravosodje, 
organizacijo uprave in 
proračun 

Proučitev možnosti za 
racionalizacijo v okviru 
obstoječega sistema in za 
zmanjšanje finančnih 
obremenitev na tej podlagi v letu 
1989 oz. 1990 

Operacionalizacija in sprejem že 
pripravljenih »Izhodišč za 
racionalnejšo organizacijo in 
število delavcev v občinskih 
upravnih organih«, ki naj bi se 
odrazila tudi v zmanjšanju 
finančnih obremenitev za 
potrebe obč. upravnih organov. 

Priprava potrebnih aktivnosti ob 
spremembah republiške ustave 
in sistemskih sprememb za 
racionalizacijo dela republiške 
uprave. 

Priprava potrebnih aktivnosti za 
racionalnejšo organizacijo 
občinskih uprav v okviru 
sprememb ustave SRS 
(spremembe komunalnega 
sistema) 

13. Racionalizacija in 
reorganizacija organov 
v krajevnih skupnostih 

RS za pravosodje, 
organizacijo uprave in 
proračun 

II. REVIZIJA IN SPREMEMBE V SISTEMU FINANCIRANJA SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB: 
14. Revizija pravic in obveznosti 
ter progrmov vseh uporabnikov 
zveznega proračuna 

15. Revizija pravic in obveznosti 
ter programov vseh uporabnikov 
republiškega proračuna 

ZIS zvezna pristojnost 

RS za finance, RS za 
pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun 

Aktivnosti ob sprejemanju 
zveznega proračuna za leto 1989 
v smeri krčenja oziroma 
uskladitve programov 
uporabnikov zveznega 
proračuna z materialnimi 
možnostmi. 

Ali so možnosti za revizijo in 
zmanjšanje pravic in obveznosti 
ter programov posameznih 
uporabnikov proračuna SRS 
v letu 1989 

Aktivnosti v sklopu sprememb 
republiške ustave (spremembe 
vloge KS v okviru sprememb 
komunalnega sistema) 

Aktivnosti za revizijo sedanjih 
zakonskih pravic in obveznosti 
vseh uporabnikov zveznega 
proračuna 

16. Spremembe sistema 
prometnih davkov 

17. Revizija in predlogi za 
spremembe sistema carin in 
drugih uvoznih dajatev 

Republiška uprava za 
družbene prihodke, RS za 
finance, RK za tržišče in 
splošne gospodarske 
zadeve, GZS 

RK za mednarodno 
sodelovanje, RS za finance, 
GZS 

Revizija sistemskih in zakonskih 
osnov, ki določajo pravice in 
obveznosti posameznih 
uporabnikov republiškega 
proračuna. Kje so možnosti za 
njihovo krčenje? 

Aktivnosti na zvezni ravni ob 
pripravah sprememb sistema 
prometnih davkov oz. zveznega 
zakona o prometnih davkih, kjer 
je potrebno uveljavljati 
spremembe, za katere se 
zavzemamo. 

Priprava predlogov za 
spremembe v sistemu carinskih 
in drugih uvoznih dajatev 

III. PREVERJANJE IN ZNIŽANJE STOPENJ OBVEZNOSTI ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH POTREB V LETU 1989: 
18. Aktivnosti za uskladitev 
obsega zveznega proračuna 
z realnimi materialnimi 
možnostmi in vključitev 
izvenproračunske porabe na 
ravni federacije v zvezni 
proračun 

19. Uveljavljanje zahtev po 
znižanju stopenj prometnih 
davkov v letu 1989 

20. Aktivnosti za nadaljnje 
znižanje carinskih stopenj in za 
ukinjanje različnih taks in drugih 
plačil za uvoz v letu 1989 
21. Preverjanje obstoječih 
stopenj davka iz dohodka TOZD 
za leto 1989 ter stopenj 
republiškega in občinskih 
davkov iz osebnih dohodkov ter 
možnosti za njihovo znižanje 
v teku leta 1989 

ISSRS, Skupščina SRS, 
GZS 

Republiška uprava za 
družbene prihodke, RS za 
finance, GZS 

(zvezna pristojnost) RK za 
mednarodno sodelovanje, 
RS za finance, GZS. 

RS za finance, občinski IS 

Aktivnosti SR Slovenije na ravni 
federacije ob sprejemanju 
zveznega proračuna za leto 1989 
ter uveljavljanje doslej sprejetih 
stališč SRS v zvezi z obsegom 
zveznega proračuna in izven 
proračunske porabe na ravni 
federacije za leto 1989. 

Analizirati možnosti za znižanje 
stopenj prometnih davkov v letu 
1989 v okviru bilance sredstev za 
splošno porabo za leto 1989. 

Uveljavljati na zvezni ravni 
zahteve po selektivnem 
zniževanju carinskih in drugih 
uvoznih dajatev v letu 1989 
Proučiti obstoječe stopnje 
davkov v okviru Bilance sredstev 
za splošno porabo za leto 1989 
in jih po možnosti znižati 
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C. AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE POGODBENIH IN ZAKONSKIH OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA: 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 

A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

22. Analiza, preverjanje in 
znižanje višine realnih obrestnih 
mer za kredite: 
23. Revizija sedanje 
organiziranosti zavarovalnih in 
pozavarovalnih skupnosti ter 
sedanjega sistema zavarovalnih 
premij ter preverjanje in znižanje 
zavarovalnih premij 
24. Revizija sedanjega sistema 
zagotavljanja in uporabe 
sredstev za financiranje SLO in 
DS in možnosti za njihovo 
racionalizacijo 
25. Revizija sedanjega sistema 
oblikovanja sredstev za gradnjo 
zaklonišč in predlogi za njihovo 
spremembo 

26. Revizija sedanjega sistema 
financiranja obrambe pred 
požari in predlogi za njegove 
morebitne spremembe 
27. Revizija sedanjega sistema 
oblikovanja sredstev 
solidarnosti v SR Sloveniji za 
odpravo posledic naravnih 
nesreč in predlogi možnih 
sprememb oz. racionalizacije 
28. Revizija in predlogi za 
spremembe sedanjega sistema 
zagotavljanja in obnavljanja 
blagovnih rezerv 

RS za finance, NBS, GZS 

RS za finance, 
(Zavarovalne skupnosti) 

RS za ljudsko obrambo 

RS za ljudsko obrambo 

RS za notranje zadeve 

RS za finance, RKza 
varstvo okolja in urejanje 
prostora 

RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, RS za 
finance, IS skupščin občin 

Aktivnosti za znižanje realnih 
obrestnih mer. 

Preverjanje obstoječih 
zavarovalnih premij in možnosti 
za njihovo znižanje 

Preverjanje vseh funkcionalnih 
stroškov za SLO in DS in 
možnosti za njihovo nadaljnjo 
racionalizacijo in znižanje 

Analiza funkcionalnosti 
sedanjega načina oz. virov 
sredstev za gradnjo zaklonišč in 
možnosti za njihovo 
racionalizacijo oz. zmanjšanje 
Analiza učinkovitosti uporabe 
sredstev iz prispevkov za 
protipožarno varnost in 
možnosti za njihovo znižanje 
Preverjanje višine sedanjih 
stopenj obveznosti do sredstev 
solidarnosti iz dohodka in iz 
osebnih dohodkov ter možnosti 
za njihovo znižanje 

Proučitev možnosti za 
prilagoditev sedanjih stopenj 
obveznosti iz dohodka za 
financiranje blagovnih rezerv 
v republiki in v občinah 

Analiza in revizija sedanje 
organiziranosti zavarovalnih 
skupnosti in možnosti za 
njihovo racionalizacijo 

Analiza normativne urejenosti 
sistema SLO in DS in možnosti 
za njegovo racionalizacijo in 
reorg. 

Analiza obstoječega sistema 
gradnje zaklonišč in uveljavitev 
racionalnejšega sistema. 

Proučitev možnosti za 
spremembe sedanjega sistema 
in virov financiranja programov 
protipožarne varnosti. 
Analiza sedanjega sistema 
solidarnosti in možnosti za 
njihovo racionalizacijo 

Priprava analize sedanjega 
sistema zagotavljanja sredstev 
za blagovne rezerve in priprava 
predlogov za spremembo 
načina in virov fin., upoštevaje 
uveljavljanje vseh funkcij tržnih 
rezerv. 

D. AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI DO SIS MATERIALNE PROIZVODNJE IN ZA 
INSTITUCIONALNO REORGANIZACIJO SIS MATERIALNE PROIZVODNJE 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 
A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

29. Revizija in predlogi 
sprememb sistema financiranja 
solidarnosti in vzajemnosti 
v stanovanjski gradnji ter 
predlogi za njegovo 
racionalizacijo 

30. Revizija in predlogi za 
spremembe institucionalne 
organiziranosti SIS 
stanovanjskega gospodarstva 

31. Revizija in predlogi za 
racionalizacijo financiranja 
komunalne dejavnosti 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora, (Zveza 
stanovanjskih skupnosti), 
RKIG 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora, RK za 
zakonodajo, RKIG IS 
skupščin občin 

RK za varstvo okolja, in 
urejanje prostora (Zveza 
komunalnih skupnosti), 
RKIG 

Analiza sedanjih stopenj 
obveznosti za solidarnost in 
stopenj obveznosti za 
vzajemnost v stanovanjski 
gradnji. Aktivnosti za znižanje 
oz. ukinjanje prispevkov iz CD za 
vzajemnost ob višanju 
prispevkov za solidarnost. 

Analiza in preverjanje sedanjih 
stopenj obvefcnosti iz dohodka 
ter obveznosti iz čistega 
dohodka za komunalno 
dejavnost in aktivnosti za 
njihovo znižanje 

Analiza celotnega sedanjega 
sistema zbiranja sredstev za 
solidarnost in vzajemnost 
v stanovanjski gradnji v povezavi 
s politiko stanarin in priprava 
predlogov novih rešitev za 
sistem financiranja 
stanovanjske graditve. 

Analiza sedanje institucionalne 
organiziranosti SIS za 
stanovanjsko dejavnost in 
predlogi za njihovo 
racionalizacijo v okviru priprav 
sprememb republiške ustave. 

Analiza sedanjega sistema 
financiranja komunalne 
dejavnosti ter učinkovitosti 
uporabe sredstev, ki se 
združujejo za te namene ter 
priprava predlogov za 
racionalizacijo sistema. 
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32. Revizija in predlogi za 
spremembe institucionalne 
organiziranosti SIS za 
komunalno dejavnost 

33. Revizija funkcije prispevkov 
za uporabo stavbnega zemljišča 

34. Revizija institucionalne 
organiziranosti Skladov 
stavbnih zemljišč 

35. Revizija in predlogi za 
spremembo organiziranosti in 
povečanje učinkovitosti 
intervencij v proizvodnji hrane 

36. Revizija in predlogi za 
spremembe organiziranja in 
financiranja programa 
usposabljanja zemljišč za 
družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo 
37. Revizija in predlogi za 
možne spremembe načina in 
racionalizacijo financiranja 
vodnega gospodarstva 

38. Revizija sedanje 
institucionalne organiziranosti 
vodnih skupnosti in možnosti za 
njihovo racionalizacijo 
39. Revizija sedanjega sistema 
obrambe pred točo in predlogi 
za njegove spremembe 

40. Revizija sedanje 
institucionalne organiziranosti 
samoupravnih interesnih 
skupnosti na posameznih 
področjih infrastrukturnih 
dejavnosti in možnosti za 
njihovo racionalizacijo 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora, RK za 
zakonodajo, RKIG 

RK za varstvo okolja, RKIG, 
IS skupščin občin 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora 

RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, RK za 
kmetijstvo 

RK za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora, RKza 
kmetijstvo 

RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora 

RKza kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

RK za promet in zveze, RK 
za energetiko, RKza 
zakonodajo 

Analiza sedanje višine 
obveznosti, ki jih OZD, 
prebivalstvo in zasebniki 
plačujejo iz naslova prispevkov 
za uporabo zemljišča in 
aktivnosti za njihovo znižanje. 

Analiza sedanje višine 
prispevkov za intervencije 
v proizvodnji hrane in 
učinkovitosti teh sredstev in 
predlogi za njihovo znižanje 
Proučitev možnosti za znižanje 
stopenj prispevka iz dohodka za 
usposabljanje zemljišč v letu 
1989 ter analiza učinkovitosti 
namenov porabe teh sredstev. 

Analiza sedanje višine in 
učinkovitosti uporabe sredstev, 
ki se oblikujejo iz naslova 
splošnega vodnega prispevka in 
iz različnih drugih vodnih 
prispevkov ter možnosti za 
njihovo znižanje 

Proučitev možnosti za znižanje 
oz. ukinitev prispevka iz 
dohodka za obrambo pred točo 
v letu 1989 

Analiza in predlogi za 
institucionalno reorganizacijo 
SIS za komunalno dejavnost 
v okviru priprav sprememb 
republiške ustave. 
Analiza sedanjega sistema 
zbiranja in uporab sredstev iz 
naslova prispevkov za uporabo 
zemljišča ter možnosti za 
njegovo racionalizacijo. 

Revizija vloge in organiziranosti 
občinskih skladov stavbnih 
zemljišč in možnosti za njihovo 
racionalizacijo. 
Proučitev sedanjega sistema 
intervencij v proizvodnji hrane in 
predlogi za bolj smotrno 
organiziranost in racionalizacijo 
delovanja. 
Proučitev možnosti za drugačno 
organiziranost in financiranje 
programa usposabljanja 
zemljišč za kmetijsko 
proizvodnjo. 

Analiza sedanjega sistema 
financiranja vodnega 
gospodarstva in možnosti za 
njegovo racionalizacijo 

Analiza možnosti za revizijo in 
racionalnejšo organiziranost 
območnih vodnih skupnosti 

Analiza sedanjega sistema 
obrambe pred točo in predlogi 
za spremembe načina 
financiranja 
Analiza in priprava predlogov 
sprememb sedanje 
institucionalne organiziranosti 
SIS na posameznih področjih 
gospodarske infrastrukture 
v okviru sprememb ustave 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 
A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

41. Spremembe v sistemu 
financiranja razširjene 
reprodukcije na posameznih 
področjih gospodarske 
infrastrukture 

a) spremembe na področju 
financiranja cestne 
infrastrukture 

b) spremembe na področju 
financiranja letališke 
infrastrukture 

c) spremembe na področju 
financiranja PTT prometa 

RK za promet in zveze, 
RKza energetiko, 
RS za finance, 
RK za zakonodajo, 

RK za promet in zveze 

RK za promet in zveze, 

RK za promet in zveze, 

Realizacija že zastavljenih nalog 
in aktivnosti, najavljenih 
v »Poročilu IS o dosedanjih in 
predvidenih aktivnostih za 
razbremenjevanje 
gospodarstva«, ki se nanašajo 
na področje zmanjševanja 
obveznosti iz čistega dohodka 
za razvoj gospodarske 
infrastrukture 
Zmanjšanja stopnje združevanja 
iz ČD za ceste na račun 
povečanja taks za cestna vozila 
in zagotovitve povečanja deleža 
sredstev za ceste v maloprodajni 
ceni bencina 
Nadomestitev stopnje 
združevanja iz ČD za letališko 
infrastrukturo z uvedbo 
namenskega povračila v ceni 
kerozina ali iz drugih virov 
Ukinitev prispevka za PTT iz ČD 
in vključitev tega prispevka 
v ceno telefonskega impulza 

Proučitev ostalih sistemskih 
možnosti za spremembe sistema 
financiranja razvoja cestne 
infrastrukture. 

Proučitev ostalih sistemskih 
sprememb v financiranju te 
dejavnosti 

Proučitev ostalih sistemskih 
sprememb v financiranju te 
dejavnosti 
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d) spremembe na področju 
financiranja razvoja energetike 

e) spremembe na področju 
financiranja razvoja luške 
infrastrukture 

f) proučitev možnosti za 
spremembo virov financiranja 
razširjene reprodukcije na 
področju železniške 
infrastrukture 

g) proučitev možnosti za 
spremembo virov financiranja 
razširjene reprodukcije na 
področju naftno-plinskega 
gospodarstva 

42. Proučitev možnosti za 
znižanje prispevka iz dohodka 
za enostavno reprodukcijo v ŽG 
Ljubljana in za zagotavljanje 
financiranja enostavne 
reprodukcije v ceni želez, 
storitev 

RK za energetiko, 

RK za promet in zveze, 

RK za promet in zveze, 

Zmanjšanje oz. ukinitev 
prispevka iz ČD za razvoj 
energetike in povečanje 
prispevka za povečanje 
priključne moči 
Znižanje prispevka iz ČD za 
razvoj luške infrastrukture na 
račun uvedbe razvojne premije 
v ceni luških storitev 

RK za energetiko, 

RK za promet in zveze, 
RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 

Proučitev možnosti, da se tudi 
na tem področju zmanjša 
stopnja združevanja sredstev iz 
čistega dohodka in nadomesti 
z drugimi viri 

Proučitev sistemskih možnosti 
za spremembe sistema 
financiranja razširjene 
reprodukcije v energetiki. 

Proučitev sistemskih možnosti 
za spremembo sistema 
financiranja luške infrastrukture 

Proučitev možnosti za 
spremembo financiranja razvoja 
železniških zmogljivosti skladno 
z družbenim dogovorom 
o vzdrževanju, modernizaciji in 
izgradnji železniških 
zmogljivosti. 
Proučitev sistemskih možnosti 
za spremembe virov financiranja 
razširjene reprodukcije v naftno- 
plinskem gosp. 

Proučitev možnosti, da skladno 
z družbenim dogovorom 
o financiranju vzdrževanja in 
izgradnje železniške 
infrastrukture, cene železniških 
storitev pokrijejo vse stroške 
enostavne reprodukcije 
železnice, razen stroškov 
vzdrževanja infrastrukture in na 
tej podlagi ustrezno zmanjšati 
prispevek iz dohodka. 

E. PROUČITEV MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE OSTALIH OBVEZNOSTI IZ ČISTEGA 
DOHODKA GOSPODARSTVA: 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 
A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

43. Analiza sedanjega sistema 
zagotavljanja sredstev za hitrejši 
gospodarski razvoj manj razvitih 
SR in SAP Kosovo in možnosti 
za njegove spremembe in 
dopolnitve 

44. Revizija sedanjega sistema 
združevanja sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv 

RK za družbeno planiranje, 
RKIG, ZDP, GZS 

RS za finance, Sklad 
skupnih rezerv SRS, RKIG, 
GZS 

Izdelava analize delovanja 
sedanjega zakona 
o zagotavljanju sredstev za manj 
razvite SR in SAP Kosovo na 
osnovi podatkov iz ZR za leto 
1988, proučitev učinkov 
delovanja izjem in odbitnih 
postavk. 

Proučitev možnosti za znižanje 
stopenj prispevkov v sklade 
skupnih rezerv (republiški in 
občinske) v letu 1989 

Priprava možnih sprememb in 
dopolnitev sedanjega zakona. 
Aktivnosti za spremembe 
celotnega sistema pospeševanja 
razvoja manj razvitih SR in SAP 
od leta 1991 dalje. 

Revizija funkcije in vloge 
skladov skupnih rezerv in 
sistema financiranja skupnih 
rezerv. 

F. REORGANIZACIJA IN RACIONALIZACIJA INSTITUCIONALNIH OBLIK ORGANIZIRANJA IN 
POVEZOVANJA ZNOTRAJ SAMEGA GOSPODARSTVA: 

Naloga Nosilci aktivnosti Smeri aktivnosti 
A. Ukrepi v okviru obstoječih 
sistemskih rešitev 

B. Potrebne sistemske oziroma 
institucionalne spremembe 

45. Analiza delovanja in revizija 
institucionalne organiziranosti 
ter racionalizacija in spremembe 
celotnega zborničnega sistema 
a) na ravni federacije 
b) na ravni republike 
c) na ravni medobčinskih 
zbornic 
d) na ravni mesta in občin 

46. Analiza delovanja in revizija 
institucionalne organiziranosti 
ter racionalizacija različnih oblik 
poslovnih združenj 
v gospodarstvu 

Gospdarska zbornica 
Slovenije, RKIG 

Gospodarska zbornica 
Slovenije, RKIG 

Proučitev možnosti za 
racionalnejšo organizacijo 
zborničnega sistema in za 
zmanjšanje finančnih 
obveznosti iz naslova 
prispevkov in članarin za 
delovanje celotnega 
zborničnega sistema 

Analiza učinkovitosti delovanja 
različnih institucionalnih oblik 
poslovnih skupnosti 
v gospodarstvu in možnosti za 
njihovo racionalizacijo 

Proučitev možnih sistemskih 
sprememb za racionalizacijo 
zborničnega sistema in za 
njegovo večjo učinkovitost 

Proučitev možnih racionalnejših 
oblik posl. skupnosti v pogojih 
delovanja novega zakona 
o podjetjih 
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47. Reorganizacija in Gospodarska zbornica Revizija institucionalne vloge 
racionalizacija ter zmanjšanje Slovenije delovnih skupnosti skupnih 
režije v delovnih skupnostih služb v pogojih delovanja 
skupnih služb v gospodarstvu novega zakona o podjetjih 

Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Učinkovitejša uporaba sredstev sklada federacije. 

• Natančneje določeni roki za vplačilo in realizacijo sredstev sklada. 
• Če se želi združiti z nerazvitimi, lahko delovna organizacija uporabi tudi 

nezdružena sredstva sklada, ki so namenjena združevanju, in izvirajo iz njene 
republike ali pokrajine. 

• 10 % sredstev obveznega posojila, namenjenega Kosovu, se bo namenilo za 
financiranje in zagotavljanje stanovanj strokovnim kadrom, ki bodo prišli delat 
v to pokrajino. 

Ker so bile posamezne določbe veljavnega zakona o sred- 
stvih sklada federacije za kreditiranje nerazvitih premalo 
natančne, je prihajalo do določenih problemov predvsem na 
področju pravočasnega zagotavljanja teh sredstev. Prav tako 
zahtevajo posamezne ključne opredelitve iz jugoslovanskega 
programa o Kosovu popolnejše zakonske predpostavke 
v smeri spodbujanja uspešnega povezovanja velikih gospo- 
darskih sistemov v državi oziroma učinkovitejšega združeva- 
nja dela in sredstev iz gospodarsko razvitih in nerazvitih 
območij prav tako pa tudi zagotavljanja pogojev, da bi se na 
Kosovu angažirali strokovni kadri iz cele države. 

Zvezni izvršni svet je zato pripravil in predložil v redni 
skupščinski postopek osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sredstvih sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v obdobju od 1986. do 1990 - leta (AS 
684). Ta zakon naj bi bil po usklajevanju stališč republiških in 
pokrajinskih skupščin sprejet v Zboru republik in pokrajin na 
začetku junija tega leta. 

Nove predlagane rešitve so v skladu z zahtevami po dosled- 
nejšem in celovitejšem uresničevanju ključnih določb veljav- 
nega zakona in se nanašajo na način zagotavljanja teh sred- 
stev (1,56 % družbenega proizvoda) in njihovo strukturo (60 
% prek združevanja - za SAP Kosovo 50 %; 40 % iz obveznega 
posojila - za SAP kosovo 50 %). Natančneje je pravzaprav 
urejena obveznost republik in pokrajin, da v roku 30 dni od 
dneva sprejetja ustreznih sklepov skupščine sklada nakažejo 
na račun oziroma poseben račun sklada razliko med končnim 
in akontacijskim delom teh sredstev. Gre za razliko med 
letnim zneskom sredstev, ki se določi v januarju tekoče za 
preteklo leto, in vplačano usklajeno letno akontacijo; dolo- 
čeno v mesecu juliju, in za razliko med to akontacijo in 
celotno letno akontacijo, ki se določi v mesecu februarju. 

V ostalih spremembah zakona se omogoči hitrejši proces 
združevanja dela in sredstev iz gospodarsko razvitih in neraz- 
vitih območij. Predlaga se določba, po kateri se delovni orga- 

nizaciji, ki se želi združiti z nerazvitimi, nudi možnost, da 
uporabi tudi ostala nezdružena sredstva sklada federacije, ki 
izvirajo iz njene republike ali pokrajine. Zaradi takšne zakon- 
ske rešitve se pričakuje, da bo precej manj sredstev, namenje- 
nih združevanju, spremenjenih v obvezno posojilo. 

Po obrazložitvi iz osnutka zakona naj ne bi tega porušili tudi 
novi, precej krajši oziroma celo prepolovljeni zakonski roki (6 
namesto 12 mesecev od dneva vplačila sredstev pri banki na 
nerazvitem območju) za sklenitev samoupravnih sporazumov 
o združevanju, zaradi česar se nerealizirana sredstva, name- 
njena združevanju, spremenijo v sredstva obveznega posojila. 
Rečeno je, da v primeru, če bi obstajala ekonomska in druga 
motiviranosti za vlaganje na ta območja, potem novi zakonski 
roki za uporabo teh sredstev ne bi smeli predstavljati ovire. 

Pomembna novost je tudi glede zagotavljanja dodatnih 
možnosti za spodbujanje drobnega gospodarstva na nerazvi- 
tih območjih in za uresničevanje 54. točke jugoslovanskega 
programa o Kosovu. Predvideno je, da se lahko del sredstev iz 
obveznega posojila usmerja tudi za razvoj drobnega gospo- 
darstva pri nerazvitih oziroma za financiranje in zagotavljanje 
stanovanj strokovnjakom iz države, ki bi prišli na delo v SAP 
Kosovo, in tudi povratnikom in drugim osebam, ki bi prišle 
živeti in delati v to pokrajino. 

Prav tako se predlaga, da se za realizacijo teh ciljev (razen 
za spodbujanje drobnega gospodarstva) uporabijo sredstva 
sklada v znesku 10 % obveznega posojila, namenjenega raz- 
voju Kosova. Ocenjenje se, da bi v letošnjem letu ta sredstva 
znašala 75 milijard dinarjev. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju 1986 - 1990 - AS 684. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan 
Gogala- Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik), Miroslav 
Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Miškovič, Dragan 
Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Aider. urednik Oragiša Djordjevič-Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 3.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarjev. Po treh mesecih bomo poslali dodatni račun, 
ki bo upošteval inflacijo - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za II. trimesečje 1989  

UVODNA POJASNILA 

Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 
za II trimesečje 1989 so zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejeli na sejah 29. marca 1989. Periodični delovni načrt 
zborov Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1989 
temelji na programu dela zborov za letošnje leto. V tem 
obdobju so predvidene tri seje zborov. V aprilu bo seja 
zborov že v prvi polovici meseca, ker je potrebno v zakon- 
sko določenem roku na skupni seji izvoliti člana Predsed- 
stva SFRJ iz SR Slovenije. V nadaljevanju sej bi zbori 
obravnavali še nekatere druge zadeve iz republiške pri- 
stojnosti in zadeve iz pristojnosti Zbora republik in pokra- 
iin Skupščine SFRJ. V posamezne dnevne rede sej zborov 
bo po potrebi potrebno vključiti tudi nekatera druga aktu- 
alna vprašanja, za katera v tem času še ni mogoče predvi- 

V programu dela zborov je bila v tem obdobju Predvl" 
dena tudi obravnava predloga besedila amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. Glede na javno razpravo, ki bo 
potekala v okviru SZDL, ne bo mogoče Podloga obravnati 
v tem trimesečju, pač pa v začetku tretjega trimesečja 
19V9periodičnem delovnem načrtu niso navedeni vsi akt1 iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, I<i 
jih bo potrebno v tem trimesečju obravnavata Nekateri od 
teh aktov so vsebovani v II. delu programa zborov Skup 
čine SR Slovenije za 1989. leto. Ker se niso predloženi 
nekateri akti, ki bi morali biti po Pr09^mu Zbora republik 
in pokrajin obravnavani na sejah A

zbor°v b5^° L/hor 
mezne dnevne rede sej zborov vključeni akti, lo j h bo Zbo 
republik in pokrajin predložil pravočasno v soglasje. 

SEJE ZBOROV 14. APRILA 1989 (petek) 

Predložitev gradiv do 24. 2. 1989. 
Rok za objavo gradiv: 1. 3. 1989. 

SKUPNA SEJA . 
Volitve člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. 
Nadaljevanje sej zborov: 

1. DOLOČITEV OSNUTKA AMANDMAJEV 
K USTAVI SR SLOVENIJE 

Nadaljevanje iz seje 29.3.1989. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. a) USKLAJENA BILANCA NALOG IN 
SREDSTEV DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
b) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI 
AKONTACIJ ZA PRISPEVKE IZ DOHODKA 
V OBDOBJU APRIL-JULIJ 1989 S PREDLOGOM 
ZAKONA 

Predlagatelj:lzvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin . 
Družbenopolitični zbor (obravnava gradivo pod 
g) 

Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 
dejavnosti, odbor Zbora združenega dela za finance in kredit- 
no-monetarno politiko, odbor Zbora občin za finance, odbor 
Družbenopolitičnega zbora za ekonomske odnose, Zakono- 
dajno-pravna komisija (obravnava gradivo pod b). 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupš- 
čine SRS. 

3 PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 
O USMERJANJU DELA TEMELJNEGA DAVKA 
OD PROMETA NAFTNIH DERIVATOV 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 
finance in kreditno-monetarno politiko, odbor Zbora občin 
za finance, Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela. 
4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN 
IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin , . , „ 
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 

finance in kreditno-monetarno politiko, odbor Zbora občin 
za finance, odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora zdruze 
nega dela.   
5 PREDLOG za izdajo zakona 
o SPREMEMBAH ZAKONA O VOLITVAH IN 
ODPOKLICU ORGANOV UPRAVLJANJA IN 
IMENOVANJU POSLOVODNIH ORGANOV 
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za sistemska 

^Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno- 
-pravne komisije. . 
fi PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN D0P°LNj™H ZAKONA 
O UREJANJU PROSTORA S PREDLOGOM 

^Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 



Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbor Zbora občin za urejanje prostora ter 
stanovanjska in komunalna vprašanja, odbor Zbora združe- 
nega dela za kmetijstvo, Komisija za varstvo človekovega 
okolja, Zakonodajno-pravna komisija. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 

nega dela. 

7. OSNUTEK ZAKONA O OPROSTITVI PLAČILA 
CARINE IN DRUGIH UVOZNIH DAVŠČIN ZA 
UVOZ OPREME IN REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA ZA IX. KONFERENCO 
NEUVRŠČENIH DRŽAV V BEOGRADU 

8. OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTOVITVI 
DINARSKIH SREDSTEV ZA PREDČASNO 
ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA 
ZUNANJIH KREDITOV NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: odbor za finance in kreditno-mo- 

netarno politiko, skupina delegatov za proučevanje aktov iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, Zakonodajno—pravna komisija 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS. 

9. OSNUTEK ODLOKA O OBVEZNOSTIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA 
LETO 1989, DOLOČENIH V ZAKONU 
O SREDSTVIH ZA ODPRAVO POSLEDIC 
KATASTROFALNEGA POTRESA, KI JE 
PRIZADEL OBMOČJE SR ČRNE GORE V LETU 
1979 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 

finance in kreditno-monetarno politiko, odbor Zbora občin za 
finance, skupina delegatov za proučevanje aktov iz pristojno- 
sti Skupščine SFRJ, Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS. 

10.PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
PROTOKOLA K SPORAZUMU MED SFR 
JUOSLAVIJO IN DRŽAVAMI - ČLANICAMI 
EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO 
IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA PREMOG IN 
JEKLO PO PRISTOPU KRALJEVINE ŠPANIJE IN 
REPUBLIKE PORTUGALSKE S PRILOGO 

Predlagatelj: Skupščina SFRJ 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: odbor za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, skupina delegatov za proučevanje aktov iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, Zakonodajno—pravna komisija, 
Komisija za mednarodne odnose. 

11. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA MED SFRJ IN REPUBLIKO 
ITALIJO O BREZCARINSKI BLAGOVNI 
MENJAVI V OKVIRU TRŽAŠKEGA SPORAZUMA 
O MALOOBMEJNEM PROMETU Z LISTAMA 
C IN D 

Predlagatelj: Skupščina SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 

finance in kreditno-monetarno politiko, odbor Zbora občin za 

II 

finance, skupina delegatov za proučevanje aktov iz pristojno- 
sti Skupščine SFRJ, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija 
za mednarodne odnose. 

12.0SNUTEK ZAKONA O PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI ZAKONA O MUZEJU 
REVOLUCIJE NARODOV IN NARODNOSTI 
JUGOSLAVIJE 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojno delovno telo: Zakonodajno-pravna komisija. 

13.POBUDA ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O UKREPIH ZA SPODBUJANJE 
ODPIRANJA NOVIH IN MODERNIZACIJO 
OBSTOJEČIH PREMOGOVNIKOV IN 
EKSPLOATACIJSKIH NAFTNIH IN PLINSKIH 
POLJ Z OSNUTKOM DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, skupina delegatov za proučevanje aktov iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS. 

14. a) SOGLASJE K SAMOUPRAVNEMU 
SPORAZUMU O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH SAMOUPRAVNEGA 
SPORAZUMA O USTANOVITVI SAMOUPRAVNE 
INTERESNE SKUPNOSTI ZA CESTE 
b) SOGLASJE K SPREMEMBAM IN 
DOPOLNITVAM STATUTA SAMOUPRAVNE 
INTERESNE SKUPNOSTI ZA CESTE 
SLOVENIJE 

Predlagatelj: Skupnost za ceste Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojno delovno telo: Zakonodajno-pravna komisija. 

15. OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PRAVILNIKA O RAVNANJU Z GRADIVI ZAUPNE 
NARAVE 

Glede na številne pobude in predloge delegatov, skupin 
delegatov in občinskih skupščin v zvezi z ravnanjem z gara- 
divi strogo zaupne narave so potrebne nekatere spremembe 
v pravilniku, ki naj bi omogočile hitrejše in lažje seznanjanje 
delegatov s temi gradivi. 

Predlagatelj: Predsedstvo Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
odbori za družbenopolitični sistem. 

SEJE ZBOROV 24. MAJA 1989 (sreda) 

Predložitev gradiv: do 7. 4. 1989 
Rok za objavo gradiv: 10. 4. 1989 

1. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986—1990 (prenešena naloga iz 
programa 1988) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

1 



Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 
nje uresničevanja planskih aktov, Zakonodajno-pravna komi- 
sija, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in druga 
delovna telesa glede na delovno področje. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela. 

2. a) INFORMACIJA O EVROPSKIH 
SKUPNOSTIH IN O EVROP11992 TER 
VKLJUČEVANJE IN PRIPRAVE SLOVENIJE NA 
NOVE ZAHTEVE EVROPSKEGA TRGA; 
b) INFORMACIJA O VKLJUČEVANJU SR 
SLOVENIJE V OBSTOJEČE OBLIKE 
REGIONALNEGA SODELOVANJA 
V EVROPSKEM PROSTORU; 
C) POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV IN 
STALIŠČ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ LETA 
1975 IN SREDNJEROČNEGA PROGRAMA 
UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE 
OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA 
(Naloge iz B programa dela Skupščine SR 
Slovenije za leto 1989.) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (informacijo pod a) 

Pristojna delovna telesa: Komisija za mednarodne odnose, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in druga 
delovna telesa glede na svoje delovno področje. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Koordinator: Andrej Škerlavaj, predsednik Komisije za 
mednarodne odnose. 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O TELEKOMUNIKACIJAH 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 

Komisija za informiranje, odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za sistemska vprašanja. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
samoupravna interesna skupnost za PTT promet Slovenije. 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin. 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE 

Komisija za proučitev kazenske zakonodaje bo ob obrav- 
navi predloga za izdajo tega zakona predložila informacijo 
o njenem dosedanjem delu, predložila pa bo tudi pobude 
oziroma ustrezne spremembe kazenskega zakona SFRJ ter 
spremembe nekaterih zakonskih rešitev s področja kazenske 
zakonodaje. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Komisija za proučitev kazenske 
zakonodaje, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pra- 
vosodje, odbori za družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije. 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
Komisija za informiranje, Komisija za varstvo človekovega 
okolja, Komisija za narodnosti, odbori za družbenopolitični 
sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Janez Šinkovec, predsednik Komisije za 

sistemska vprašanja. 

6. OSNUTEK DEVIZNEGA ZAKONA 
7. OSNUTEK ZAKONA O OPRAVLJANJU 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI 
8. OSNUTEK ZAKONA 
O ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojen: Zbor združenega dela 

Družbenopolitični zbor (obravnava 6. točko) 
Pristojna delovna telesa: odbor za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, skupina delegatov za proučevanje aktov iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, Komisija za sistemska vpraša- 
nja, Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS. 

9. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SREDSTVIH 
SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH 
POKRAJIN V OBDOBJU 1986-1990 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 
finance in kreditno-monetarno politiko, odbor Zbora občin za 
finance, odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose, skupina delegatov za proučevanje aktov iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS. 

10. POROČILO O DELU IN ZAKLJUČNI RAČUN 
SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1989 

Predlagatelj: Služba družbenega knjigovodstva 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: odbor za finance in kreditno-mone- 

tarno politiko. 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 

nega dela. 

11. POROČILO NARODNE BANKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1988 Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM ZA 
LETO 1988 IN FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 
1989 

Predlagatelj: Narodna banka Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: odbor za finance in kreditno-mo- 

netarno politiko. 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 

nega dela 



12. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELU SLUŽB 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Predlagatelj: Predsedstvo Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

SEJE ZBOROV 21. JUNIJA 1989 (sreda) 

Predložitev gradiv: do 5. 5. 1989. 
Rok za objavo gradiv: 8. 5. 1989. 

1. a) PREDLOG ZA IZDAJO SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O VOLITVAH IN 
ODPOKLICU PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE 
b) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANA 
PREDSEDSTVA SFRJ IZ SR SLOVENIJE 
c) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VOLITVAH IN DELEGIRANJU V SKUPŠČINE 
d) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DOLOČITVI OKOLIŠEV IN ŠTEVILA 
DELEGATSKIH MEST PO DEJAVNOSTIH IN 
OKOLIŠIH ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Glede na več predlogov delegatov v zborih in delovnih 
telesih ter drugih zainteresiranih je potrebno že v tem trime- 
sečju pripraviti in obravnavati predloge za izdajo zakonov 
s področja volilne zakonodaje. Ne glede na to, da bo predlog 
ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije sprejeman na 
sejah zborov v juliju 1989, se je treba prizadevati, da so 
temeljne rešitve volilne zakonodaje v obravnavi pred tem, ker 
bo le tako mogoče naslednje zakonodajne faze pravočasno 
sprejeti, kar bo omogočilo vse nadaljnje volilne predpriprave. 
Koristno bi bilo ob predlogih za izdajo teh zakonov predložiti 
tudi teze za izdelavo osnutkov zakonov, v katerih naj bi bile 
opredeljene poglavitne rešitve. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
odbori za družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije. 
2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O PLANIRANJU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
skupina delegatov za spremljanje uresničevanja planskih 
aktov, Komisija za sistemska vprašanja, odbori za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in druga zainteresirana delovna 
telesa. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
ustrezna telesa pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje, občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela. 

3. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
Skupina delegatov za družbene dejavnosti, odbori za družbe- 
nopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupš- 

čine SRS. 
4. a) PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SVOBODNI 
MENJAVI DELA NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 
b) PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJENEM 
IZOBRAŽEVANJU 
c) PREDLOG ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja preobrazbe 
vzgoje in izobraževanja, odbori za družbenopolitični sistem, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj /a)/, Komisija 
za varstvo človekovega okolja /b)/, Komisija za narodnosti /b)/. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupš- 

čine SRS. 
5. PREDLOG ZAKONA O SPEMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
KAZENSKIH SANKCIJ 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 
Komisija za pravosodje, Komisija za proučitev kazenske zako- 
nodaje, odbori za družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Koodinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije. 

6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 

odbori za družbenopolitični sistem. 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin. 

7. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA III. 
TRIMESEČJE 1989 

Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo programa 
dela. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: obravnavajo vsa delovna telesa. 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin. 

IV 
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