
SKUPSCINE SR SLO/ENUE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVUE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Letnik VII, Priloga štev. IV 

Cena 10 din 

Ljubljana, 26. 6. 1982 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

ANALIZA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 

i letih 1981-1982, z oceno možnosti 

njegovega uresničevanja v prihodnjih letih 

(ESA - 59) 

POROČILO 

o uresničevanju družbenega plana SR 

Slovenije v prvih dveh letih 

srednjeročnega obdobja (ESA - 59) 

POROČILO 

o uresničevanju nalog in ciljev glede 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR 

Sloveniji (ESA - 57) 



1 

■ ) 

1 

. i ■ , .vi<■;. ■ A< igo 

priloga poročevalca 



ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 

letih 1981-1982, z oceno možnosti 

njegovega uresničevanja v prihodnjih letih 

(ESA - 59) 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in druž- 
benem planu SR Slovenije v 146. č lenu in 151. č lenu 
določa, da se kot osnova za poročilo Izvršnega 
sveta v mesecu juniju predloži Skupščini SR Slove- 
nije Analizo o uresničevanju družbenega plana v 
preteklem obdobju in ocenijo možnosti za njegovo 
izvajanje v prihodnjem letu. Na tej osnovi analiza 
prikazuje osnovne probleme uresničevanja srednje- 
ročnega plana SR Slovenije po posameznih po- 
droč jih s poudarkom predvsem na področ ju, kjer 
uresničevanje skupnih nalog odstopa od začrtanih 
ciljev. 

Na osnovi analize izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1981 in ocen spremenjenih možno- 
sti in pogojev razvoja je Skupšč ina SR Slovenije 
31/3-1982 sprejela Stališča za spremembo in dopol- 
njevanje planskih aktov v SR Sloveniji. Letošnja 
analiza izvajanja družbenega plana zato predstavlja 
tudi strokovno podlago za pripravo osnutka spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985. Pri tem izhaja iz analize 
spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje 
srednjeročnih planskih aktov SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 in strokovnih podlag za spre- 
membo Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, ki so že bile v 
razpravi, ter delovne verzije osnutka sprememb Do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981 §985. 

Pri pripravi analize smo upoštevali tudi stališča 
zveznih družbenih svetov v zvezi s spremembami 
družbenega plana Jugoslavije, izhodišča dolgoroč- 

nega programa stabilizacije, strokovne podlage za 
spremembo dogovorov, o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije pa tudi nekatere ugotovitve Ana- 
lize izvajanja družbenega plana SFR Jugoslavije v 
letih 1981 in 1982. 

V skladu z vsemi temi dokumenti in gradivi je 
analiza osredotočena na temeljne probleme, predv- 
sem: 

- preusmeritev proizvodnje v izvoz na konverti- 
bilno območje ter na tej osnovi odpravljanje pla- 
č ilno bilančnih in devizno bilančnih težav, 

- prilagajanje nalog iz družbenega plana realnim 
materialnim možnostim in stabilizacijskim prizade- 
vanjem. 

V največ ji možni meri so v analizi upoštevani tudi 
že sprejeti ukrepi in predlogi nadaljnjih aktivnosti za 
zagotavljanje devizne likvidnosti države. Ob tem 
analiza po posameznih področ jih razvoja na osnovi 
uresničevanja srednjeročenga plana prikazuje pro- 
bleme in ukrepe oziroma smeri ukrepanja, ki jih bo v 
novih pogojih potrebno upoštevati pri spremembah 
družbenega plana; pri tem so upoštevani tudi pred- 
logi, ki so jih oblikovali republiški upravni organi. 
Ukrepe bo potrebno v prihodnjih mesecih še dopol- 
njevati upoštevaje ukrepanje na zvezni ravni in ak- 
tivnosti vseh nosilcev razvojne politike v republiki. 
Vse to bo lahko dodatna osnova pri oblikovanju 
sprememb družbenega plana in dogovora o teme- 
ljih družbenega plana. 

Pri pripravi analize je Zavod upošteval podatke, ki 
so bili razpoložljivi do 26/5-1982. 

I. GLOBALNA OCENA 
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE V LETIH 1981 
IN 1982 S PRVO OCENO MOŽNOSTI 
RAZVOJA V LETU 1983 

1. Za začetek srednjeročnega planskega obdobja je zna- 
čilno izredno zaostrovanje devizno bilančnega in plač ilno 
bilančnega položaja države predvsem v odnosih s konvertibil- 
nim območjem. Močno so se namreč zmanjšale možnosti 
angažiranja inozemskih sredstev za potrebe domačega ra- 
zvoja, zaostril pa se je tudi devizno likvidnostni položaj dr- 
žave. Vse to odloč ilno in bolj kot smo lahko ocenjevali ob 
pripravi družbenega plana vpliva na družbenoekonomski ra- 
zvoj in uresničevanje ciljev zastavljenih v srednjeročnih plan- 
skih dokumentih v SFR Jugoslaviji, pa tudi SR Sloveniji. Kljub 

temu, da smo v SR Sloveniji med osnovne cilje postavili izvoz 
in kvalitativne spremembe v zagotavljanju gospodarskega 
razvoja (predvsem preko prestrukturiranja gospodarstva) ter v 
planskih usmeritvah uskladili vse oblike porabe z razpoložlji- 
vimi sredstvi, so analize gospodarskih gibanj v letu 1981 in 
ocene razvojnih možnosti v letu 1982 in kasneje jasno poka- 
zale, da so spremembe v ekonomskih odnosih s tujino, pa tudi 
zaostritve razmer v domačem gospodarstvu takšne, da smo 
morali pristopiti k dopolnjevanju in spreminjanju srednjeroč- 
nih planskih dokumentov. Dogovorili smo se, da bomo v tem 
okviru v planske dokumente vgradili predvsem potrebo po 
hitrejšem in bolj intenzivnem uresničevanju osnovnih že začr- 
tanih usmeritev ter nadaljnjem prilagajanju vseh oblik porabe 
zoženim materialnim možnostim in zaostrenim razmeram na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. Ob nadaljnjem po- 
glabljanju problemov devizne likvidnosti države so bili v me- 
secu maju 1982 na zvezni ravni sprejeti ukrepi, ki kot priori- 
tetno nalogo opredeljujejo poravnavanje zapadlih obveznosti 
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Jugoslavije do tujine. Ti ukrepi, čeprav še ne moremo celovito 
oceniti vseh njihovih uč inkov, v SR Sloveniji dodatno zaostru- 
jejo pogoje gospodarjenja. Vse te spremembe kažejo, da 
bodo letos in v prihodnjem letu, pa tudi do leta 1985 problemi 
ekonomskih odnosov s tujino temeljni problem družbenoeko- 
nomskega razvoja v republiki. 

2. Zaostrene razmere na področju ekonomskih odnosov s 
tujino se odražajo tudi v družbenoekonomskih gibanjih v 
začetku srednjeročnega planskega obdobja, saj so odloč ilno 
vplivale na vso družbeno reprodukcijo. 

Tako je za leto 1981 značilno, da so bile pred SR Slovenijo z 
Odlokom o enotni projekciji plač ilne bilance Jugoslavije po- 
stavljene izredno zahtevne naloge pri uresničevanju plač ilno 
bilančnega položaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci 
Jugoslavije. Z velikimi napori in nemalo težavami je slovensko 
združeno delo uspelo izpolniti zastavljene cilje, poleg realizi- 
ranega povečanja izvoza blaga in storitev pa je to zahtevalo 
tudi zmanjševanje in selekcijo uvoza, ki je bila posebno ostra 
po sprejetju ukrepov Zveznega izvršnega sveta septembra 
lani. Zmanjšane možnosti uvoza ter slabša oskrbljenost s 
surovinami in reprodukcijskimi materiali z jugoslovanskega 
tržišča, kot posledica njihovega izvoza ter neurejenih dohod- 
kovnih povezav združenega dela so se najbolj neposredno 
odražale kot odloč ilna omejitev za možnosti proizvodnje, po- 
gosto pa celo kot vzrok zastojev v posameznih organizacijah 
združenega dela, predvsem v industriji, pa tudi nekaterih 
drugih dejavnostih. Preusmerjanje blagovnih fondov v izvoz 
je ob relativno umirjeni rasti proizvodnje1 zahtevalo omejitev 
vseh oblik domače porabe. Tako smo s selektivnejšo in 
ostrejšo investicijsko politiko uspeli zavreti investicijsko po- 
rabo, ki je v letu 1981 realno padla kar za okoli 15%, tako da je 
bilo že vtem letu doseženo za obdobje 1981-1985 predvideno 
zmanjšanje deleža investicij v družbenem proizvodu. Ob tem 
opažamo prve premike v strukturi investicijskih projektov, 
kjer se je začel večati delež izvozno usmerjenih investicijskih 
projektov. 

Tudi ostale oblike potrošnje v republiki so se pretežno 
gibale v okvirih začrtanih za leto 1981 in se v primerjavi z 
letom 1980 celo zmanjševale in sicer: 

- sredstva skupne porabe so se gibala v resolucijsko začrta- 
nih okvirih2. Samoupravne interesne skupnosti so zmanjšale 
planirane investicijske programe, zmanjšale so tudi pro- 
grame, ki ne pomenijo neposrednih pravic občanov, in pro- 
grame nekaterih drugih dejavnosti, ohranile pa so raven za- 
gotovljenih programov 

- sredstva splošne porabe so se v republiki realno zmanj- 
šala (ocena - 5%) in so bila usklajena z začrtanimi okviri, 
močno pa so se povečali odlivi v federacijo (ocena realno 
18%) 
- močno so se zmanjšali realni osebni dohodki (za 8,8 v 

gospodarstvu za 8,1%, v negospodarstvu za 11,9%). 
Zaostrene gospodarske razmere v celotnem jugoslovan- 

skem gospodarstvu, slabšanje oskrbljenosti proizvodnje z 
reprodukcijskimi materiali in trganje reprodukcijskih verig so 
povzročali tudi pojave npr. pogojevanje dobav,3 zapiranje v 
republiške in regionalne okvire ipd.), ki so negativno vplivali 
na uresničevanje zastavljenih ciljev, odražali pa so se tudi v 
močnih pritiskih na rast cen, ki so kljub umiritvi v drugi 
polovici leta močno presegle za leto 1981 planirano rast. 
Visoka rast cen je neposredno zmanjševala tudi dohodkovni 
interes za izvoz, zato smo morali v letu 1981 ob premalo 
odločni politiki realnejšega tečeja dinarja za uresničevanje 
izvoznih prizadevanj zagotavljati tudi dodatne neposredne 
izvozne spodbude. 

3. Tudi pri pripravi ekonomske politike za leto 1982, ki je 
konkretizirana v Resoluciji o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1982 in njenih spremljajoč ih dokumentih se je 
v ospredje postavljala predvsem zahteva po krepitvi izvozne 
usmerjenosti gospodarstva. V letu 1982 se namreč še zvišu- 
jejo obveznosti do tujine, kar vpliva na oblikovanje sora- 
zmerno nižjih za potrošnjo v republiki razpoložljivih sredstev, 
1 Izvoz blaga »a |e raalno povečal za 13,8%, industrijska proizvodnja za 1,9%, družbeni proizvod pa za 0,5%. 2 Priliv sredstev na račune SIS je sicer presegal dogovorjene okvire, vendar je bil skladno, z zveznimi predpisi del teh sredstev porabljen za izvozne stimula- cije, tako da so se porabljena sredstva gibala v začrtanih okvirih (porasla za 29,8%). 3 npr. z različnimi sovlaganjl pri investicijah, delnimi plač ili v devizah, soudeležbi pri pokrivanju Izgub Ipd. 

v okviru plač ilno bilančnih omejitev pa tudi na proizvodne 
možnosti v republiki. To je zahtevalo podrejanje vseh ukrepov 
ekonomske politike zagotavljanju usmerjanja gospodarstva v 
izvoz s ciljem izboljšanja plač ilno bilančnega in devizno bi- 
lančnega položaja SR Slovenije, predvsem s spodbujanjem 
izvoza, na konvertibilno območje, umiritvijo močnih inflacij- 
skih tendenc, pospešitvijo snovanja in izvajanja predvsem 
izvozno usmerjenih investicijskih programov, racionalnejšo 
izrabo vseh proizvodnih tvorcev ter pospeševanjem samou- 
pravnega sporazumevanja na celotnem jugoslovanskem trži- 
šču za zagotovitev dolgoročnejše oskrbe s surovinami in 
reporudikcijskimi materiali. 

Gibanja v prvih mesecih leta 1982 kažejo, da se posamezni 
pomembni cilji ne uresničujejo tako, da bi lahko pričakovali 
njihovo izpolnitev ob koncu leta 1982. To velja predvsem za 
posamezne oblike porabe, ki v prvih mesecih leta presegajo 
dogovorjene okvire, medtem ko proizvodnja, kljub statistično 
relativno ugodnemu indeksu, predvsem v nekaterih panogah 
kaže znake stagnacije, često pa celo upadanja. Nadaljevanje 
takih tendenc lahko ob pričakovanju nadaljnjih omejitev v 
možnostih uvoza in s tem proizvodnje pomeni povečanje 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem ter s tem pritiskov 
na rast cen; kolikor se ti pritiski ne bi uspeli realizirati, pa tudi 
premajhno ponudbo blaga na tržišču. 

3.1. Za doseganje čim večjega Izvoza na konvertibilno 
območje, ki edini lahko zagotovi nemoten potek procesa 
družbene reprodukcije in odločilno vpliva na izvajanje večine 
ostalih resolucijskih nalog, so bile že v prvih mesecih letoš- 
njega leta sprožene številne aktivnosti. Tako je bil koncem 
marca 1982 v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino sprejet globalno usklajen plan 
ekonomskih odnosov s tujino4 za leto 1982. Banke so v svoje 
plane vgradile usmerjanje 55% sredstev v okviru selektivnega 
kreditiranja v kreditiranje izvoza5 (v celoti, ne le na konverti- 
bilno tržišče). Tudi pri usmerjanju sredstev za tekoče poslova- 
nje so banke dale prednost članicam, katerih proizvodnja je 
usmerjena v izvoz na konvertibilno obmpčie. 

S tako zastavljeno aktivnostjo6 smo sicer uspeli, da se po 
dvoletni zaporedni izvozni ekspanziji tudi v letu 1982 izvoz 
povečuje in to predvsem na konvertibilnem območju, vendar 
podatki kažejo, da prepočasi, da bi ob nadaljnjevanju take 
dinamike uresnič ili resolucijske cilje (13,7% realno povečanje 
izvoza). Izvoz SR Slovenije se je namreč do sredine maja v 
primerjavi z enakim obdobjem lani nominalno povečal za 9%, 
v tem izvoz na konvertibilno območje za 12%. Ob zmanjšanju 
uvoza za 11,9% (s konvertibilnega območja za 9%) smo s tem 
dosegli 85,4% pokritje uvoza blaga z izvozom (na konvertibil- 
nem območju 79,4%). 

Če poleg nezadovoljivih gibanj v prvih mesecih leta upošte- 
vamo še dodatne ukrepe7, ki jih je sprejel Zvezni izvršni svet 
na podlagi poslabšanj likvidnosti države v plač ilih s tujino 
lahko ugotovimo, da se v preostalih mesecih leta 1982 pred 
SR Slovenijo postavljajo izredno zahtevne naloge. Poleg pre- 
sežka tekočega dela plač ilno bilančnega8 položaja SR Slove- 
nije v enotni plač ilni bilanci Jugoslavije moramo namreč 
zagotoviti, da se del deviznih prilivov izloč i za odplač ilo dol- 
gov v republiki, del (15,9% priliva) pa zagotovi za odplačilo 
dolgov v federaciji. Povečana je bila tudi obveznost v federa- 
ciji združenih sredstev za nakup nafte (od 10% na 17%), s 
predpisi pa določeno, da se vsa devizna sredstva od menjal- 
nic in bencinskih bonov odtekajo v Narodno banko Jugosla- 
vije. Očitno je, da se v takih pogojih bistveno znižujejo de- 
vizna sredstva, ki ostajajo organizacijam združenega dela za 
potrebe tekoče reprodukcije, s tem pa spreminjajo pogoji 
gospodarjenja prav na tisih mestih, kjer je SR Slovenija zaradi 
svoje strukture gospodarstva nanje zelo občutljiva. To za- 
hteva dodatne aktivnosti in ukrepe, da čimholj omilimo te- 

4 Ta plan temelji na predlogu projekcije plač ilno bilančnega In devizno bilanč- nega položaja SR Slovenije z dne 27. 1.1982 (suficit 342 mio $ na konvertibilnem območju). 5 niso pa še vgradile usmeritev o kreditiranju prodaje opreme na domačem trgu le tistim proizvajalcem, ki tudi Izvažajo na konvertibilno tržišče. Večja usmerjenost organizacij združenega dela v Izvoz je podprta tudi z nekaterimi ukrepi tekoče ekonomske politike (npr. oprostitve pri davkih Iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, olajšave pri združevanju sred- stev za razvoj manj razvitih republik In avtonomnih pokrajin). predvsem Zakon o pogojih in nač inu razpolaganja ter uporabe ustvarjenih konvertibilnih deviz v plač ilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v letu 1982. Zakon predpisuje vzajemnost za del dospelih odplač il In nekatere ukrepe za zagotavljanje devizne likvidnosti. * v višini 397 mio $ na konvertibilnem območju. 
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žave, ki se bodo pojavile. Poleg naporov zač imvečjo raciona- 
lizacijo deviznih odlivov in selekcijo uvoznih možnosti bodo 
najpomembnejše aktivnosti za čimvečji izvoz na konvertibilno 
območje, ki se bo moral v naslednjih mesecih bistveno pove- 
čati.9 To bi zahtevalo dodatne izvozne spodbude10 v letu 1982, 
ki naj bi pokrile večje izpade dohodkov izvoznikov na konver- 
tibilna tržišča. Dopolniti in preveriti bo potrebno tudi ukrepe 
za spodbujanje izvoza in deviznega priliva, ki so bili sprejeti v 
okviru bank in drugje. Po naših ocenah je namreč premajhen 
dohodkovni motiv še vedno eden od pomembnih vzrokov, ki 
omejujejo še več ji izvoz. Za doseganje tako zahtevnih nalog 
pa bodo potrebni dodatni ukrepi tudi na ostalih področjih, 
predvsem pri vseh oblikah porabe, na področ ju trga in cen ter 
kreditno-monetarne politike. Prav tako pomembno pa bo ure- 
sničevanje programov ukrepov in akcijskih načrtov, ki so že 
pripravljeni ali so trenutno v pripravi. 

3.2. Spremenjeni pogoji gospodarjenja bodo preko zmanj- 
šanih možnosti uvoza vplivali predvsem na proizvodnjo (naj- 
bolj industrijsko) ter zaostrovali vse probleme, ki so bili že 
prisotni v prvih mesecih leta 1982. posebej pa še oskrbljenost 
proizvodnje z reprodukcijskimi materiali, ki je bila kljub mož- 
nostim pridobitve surovin in repromateriala na osnovi pove- 
zav v reproverigah, samoupravnih sporazumov, dogovarjanj v 
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, sovlaganj, kupoprodajnih pogodb, na osnovi lastne 
proizvodnje ter na nabavah v Jugoslaviji in na osnovi uvoza v 
začetku leta 1982 na splošno izredno slaba. Industrija ne 
razpolaga z ustreznimi zalogami surovin in reprodukcijskega 
materiala za normalen potek proizvfdnje. Problem oskrblje- 
nosti s surovinami in reprodukcijskim materialom je najizrazi- 
tejši pri proizvajalcih delovnih sredstev in pri proizvajalcih 
surovin in reprodukcijskega materiala. Motnje pri oskrbi s 
surovinami in reprodukcijskim materialom niso le posledica 
omejenih uvoznih možnosti, temveč tudi povečanega izvoza 
tistih surovin in materialov, ki so nujni domač i proizvodnji, 
neusklajenosti cenovnih razmerij na domačem trgu in po- 
manjkanja likvidnih plač ilnih sredstev. Vse pogostejši je tudi 
pojav, da se dobavitelji ne drže dobavnih rokov, da svoje 
dobave pogojujejo s plač ili v devizah in z združevanjem sred- 
stev za razširitev zmogljivosti. 

Kljub temu se je industrijska proizvodnja v prvih štirih 
mesecih leta 1982 v primerjavi z enakim obdobjem lani pove- 
čala za 2,6% (z resolucijo planirano 2%). Tako visok porast je 
predvsem rezultat izredno visoke stopnje rasti v elektrogo- 
spodarstvu (30,9%), ki je skoraj v celoti pogojena z vključ itvijo 
novih kapacitet (JE Krško). Brez upoštevanja proizvodnje 
•jedrske centrale znaša v prvih štirih mesecih porast celotne 
industrijske proizvodnje 1,3%. Omejitve pri uvozu opreme 
omogočajo, da je izredno dinamična predvsem proizvodnja 
sredstev za delo (7,2%), sledi proizvodnja reprodukcijskih 
materialov (2,5%), skoraj enaka lanskoletnemu štirimeseč- 
nemu obsegu pa je proizvodnja blaga za široko potrošnjo 
(0,6%). Značilne so tudi visoke razlike med posameznimi 
panogami11, kar kaže na specifičnost problemov v posamez- 
nih vrstah proizvodnje. 

Umirjena je tudi rast proizvodnje na ostalih področ jih go- 
spodarstva. Med njimi izstopa predvsem gradbena dejavnost, 
ki upada (za okoli 10% realno v prvem trimeseč ju), kar je 
predvsem posledica bolj umirjene investicijske dejavnosti 
doma, in hkrati sili delovne organizacije s področja gradbe- 
ništva, da se bolj intenzivno angažirajo pri delih v tujini. 

Ob skokovitih spremembah pogojev gospodarjenja je oce- 
njevanje rasti proizvodnje v preostalem delu leta zelo nego- 
tovo, saj je uporaba »napovednih modelov« močno omejena; 
enotne so samo ocene, da bo dinamika proizvodnje odvisna v 
prvi vrsti od možnosti oskrbovanja s surovinami in reproduk- 

* Po naših prvih ocenah v celem letu 1982 za 30%, če hočemo zagotoviti lanskoletni obseg celotne proizvodnje v republiki. 10 2e v resolucije je bila vključena naloga »a pripravo Samoupravnega spora- zuma s katerim bi združevali sredstva za te namene, vendar naloga še ni bila realizirana. 11 Poleg elektrogospodarstva je živahna industrijska dejavnost še v ladjedelniš- tvu (14,5%), proizv. pijač  (12,9%), proizvodnji premoga (11,3%), strojni industriji (10,3%), najbolj pa zaostaja proizv. naftnih derivatov (-18,4%), proizv. in prede- lava tobaka (-11%), proizv. kamna, gramoza in peska (-13,9%), predelava kemičnih Izdelkov (-8,3%), proizv. prometnih sredstev (—6,7%) In predelava kavčuka (-5,0%). 

cijskimi materiali iz domačih virov in iz uvoza, ki bodo v drugi 
polovici leta manjše12. 

Kljub omenjenim problemom, ki bodo prisotni v proizvod- 
nji, se moramo zavzemati za doseganje resolucijskih ciljev na 
tem področ ju. V tem smislu je v analizi v bilančnih izračunih 
vgrajeno doseganje resolucijskih nalog za leto 1982, upošte- 
vaje pri tem uč inke »Operativnega načrta ukrepov za zagotav- 
ljanje odplačevanja posojil najetih v tujini in za ohranjanje 
proizvodnje.« 

Ob ugodnih pogojih pridelovanja bo lahko več ji kot lani (za 
okoli 3,5%) predvsem obseg kmetijske proizvodnje, za katero 
je značilno, da se v njej uresničuje strukturni premik v smeri 
intenzivnejše tržne proizvodnje strateških poljšč in in krme ter 
premik v smeri intenzivnejše rabe zemljišč . Ovire še več ji 
proizvodnji, predvsem v živinoreji in perutninarstvu, so dispa- 
ritete med cenami reprodukcijskih materialov in cenami mesa 
in mleka. 

3.3. Nekoliko dinamičnejša rast proizvodnje v nekaterih 
panogah industrije koncem leta 1981 in v začetku leta 1982 je 
vplivala na rast zaposlenosti v SR Sloveniji. Istočasno se je 
povečevalo tudi število delavcev v družbenih dejavnostih, 
zlasti v otroškem varstvu in šolstvu, kar je posledica vključ itve 
novih zmogljivosti in novih programov dela, deloma pa tudi 
odpravljanja dela po pogodbi. V prvem trimesečju se je število 
delavcev v združenem delu v primerjavi z enakim obdobjem 
lani povečalo za 7100 (1%) in sicer v gospodarstvu za 4700 
(0,9%), v negospodarstvu za 2400 (1,9%). Pod vplivom priča- 
kovane upadajoče dinamike proizvodnje se bo rast zaposlo- 
vanja verjetno zaustavila. Skladno z družbeno dogovorjenimi 
obveznostmi o sprejemanju pripravnikov, ki se izvajajo, lahko 
povečanja pričakujemo samo na tem področ ju. 

Ocenjujemo, da se bo število zaposlenih v letu 1982 pove- 
čalo za 0,4%, v združenem delu pa za okoli 0,3%. V združe- 
nem delu se bo tako po naših ocenah zaposlilo med 18.000 in 
19.000 delavcev, od tega bo okoli 15.000 nadomestitev delav- 
cev, ki bodo prenehali z rednim delom. 

Število nezaposlenih se je v prvem trimeseč ju gibalo okoli 
13.500, oziroma 1,7 odstotka vseh zaposlenih, kar v globalu ni 
zaskrbljujoče. Pričakujemo nadaljnje večanje števila nezapo- 
slenih in sicer na ravni okoli 14.000-15.000, oziroma 1,9-2,0 
odstotka vseh zaposlenih. Narašča tudi število iskalcev prve 
zaposlitve, vendar ne hitreje od nezaposlenosti tako, da ostaja 
njihov delež med nezaposlenimi nespremenjen (36 odstot- 
kov). 

Ob takih gibanjih na področ ju zaposlovanja smo v SR" 
Sloveniji v letu 1982 pristopili k pripravi nekaterih ukrepov, s 
katerimi želimo izboljšati možnosti za smotrno zaposlovanje 
delavcev in prožnejšo politiko zaposlovanja.13 

3.4. Nadaljnje zmanjševanje razpoložljivih sredstev za na- 
ložbe ter zaostrena investicijska politika v letu 1982 sta 
močno zavrli investicijsko dejavnost, za katero na podlagi 
podatkov o izplač ilih za investicije ocenjujemo, da je skladna 
z za leto 1982 začrtanimi okviri, oz. celo bolj zaostaja za rastjo 
družbenega proizvoda, kot je bilo predvideno z resolucijo. 
Izplačila za investicije v osnovna sredstva so tako v štirih 
mesecih nominalno porasla za 12,9 odstotka, v tem gospodar- 
ske investicije za 15,3 odstotka, investicije v stanovanjsko 
dejavnost za 17,8 odstotka, ostale negospodarske investicije 
pa so se zmanjšale za 10,2 odstotka. Po naših ocenah se bo 
obseg investicij v letu 1982 še nadalje realno zmanjševal in to 
bolj, kot določa resolucija za leto 1982. 

Upoštevanje investicijskih kriterijev iz Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki so 
bili v investicijski politiki za leto 1982 še dodatno zaostreni, ter 
družbena presoja investicij sta pripomogla k večanju števila 
kvalitetnejših in izvozno naravnanih investicijskih projektov. K 
pripravi realnejših investicijskih projektov v letu 1982 in ka- 

12 Kvantitativnih ocen praktično nI. Po anketah ZIT se umiritev dinamike proi- zvodnje pričakuje po mesecu avgustu (niso upoštevani zadnji ukrepi v zvezi z devizno Hkvtdnoitjo), po ocenah Ekonomskega Inštituta pravne fakultete bodo rezultati v prihodnjih mesecih slabil tako, da bo preseganje lanskoletne primer- ljive proizvodnje najbrž vse manjše. Tudi ocene v Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje kažejo, da bi ob upoštevanju dosedanjih odnosov med rastjo proizvodnje In uvozom surovin in reprodukcijskega materiala v letu 1982 
ne mogli doseči večjega obsega prolzvodn|e kot v letu 1981. 
"Tako bodo skupnosti za zaposlovanje Izboljšale sistem Informiranja iskalcev zaposlitve za celotno območje republike; sprejete bodo tudi spremembe zakona o zaposlovanju in zavarovanju z« primer brezposelnosti In novela zakona o delovnih razmerjih. 
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sneje bo prispevala tudi z medbančnim sporazumom uveljav- 
ljena politika diferenciranih obrestnih mer. Obrestne mere 
sicer ne dosegajo inflacijske stopnje, vendar kljub temu zao- 
strujejo minimalno rentabilnost vloženih družbenih sredstev. 
Zmanjšanje možnosti kreditiranja oziroma udeležbe bank v 
finančni konstrukciji projektov (tudi izvoznih) pa hkrati terjajo 
intenzivnejše združevanje dela in sredstev za hitrejšo realiza- 
cijo projektov. 

3.5. Na osnovi trimesečnih podatkov o razporejanju do- 
hodka ocenjujemo, da vse oblike porabe v SR Sloveniji nara- 
ščajo hitreje kot je bilo predvideno z resolucijo za leto 1982. 

Čeprav so delavci v materialni proizvodnji po podatkih 
vsakoletne ankete o planih razporejanja dohodka za letošnje 
leto v svojih planih upoštevali usmeritve iz resolucije14 pa 
podatki Službe družbenega knjigovodstva za prvo trimesečje 
1982 kažejo, da so sredstva za osebne dohodke porasla za 
30,3 odstotka oziroma za 7,8 odstotka hitreje od rasti bruto 
dohodka, s tem pa tudi bistveno presegla z resolucijo začr- 
tane okvire. Ob tako hitri rasti osebnih dohodkov se verjetno 
niso v zadostni meri uresničevali tudi ostali kriteriji za delitev 
osebnih dohodkov (produktivnost dela, boljša izraba zmoglji- 
vosti, večja ekonomičnost poslovanja). Poprečni osebni do- 
hodki na delavca16 so se v prvem trimesečju 1982 v primerjavi 
z enakim obdobjem lani povečali za 29,7 odstotka ter realno 
porasli za 2 odstotka. 

Predvidene zaostritve gospodarskih razmer v drugem pol- 
letju 1982 po naših ocenah terjajo dodatne aktivnosti s ciljem 
umiritve rasti sredstev za osebne dohodke. 

Tudi sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, ki bi mo- 
rala po resolucijskih določ ilih rasti skladno z rastjo dohodka16 

v prvih štirih mesecih leta rastejo znatno hitreje, kot je bilo 
predvideno. V tem obdobju je bilo v samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti realiziranih za okoli 38 od- 
stotkov več sredstev kot v enakem obdobju lani.17 Nadaljeva- 
nje takih tendenc bi po naših ocenah pomenilo, da bi se na 
računih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti združilo za okoli 31 odstotkov več sredstev kot v prete- 
klem letu. V izogib nadaljnjemu previsokemu porastu sred- 
stev za skupno porabo morajo zato samoupravne interesne 
skupnosti opraviti analize dotoka sredstev ter ustrezno znižati 
prispevne stopnje. 

Tudi prilivi sredstev za splošno porabo presegajo za leto 
1982 načrtovano ožanje okvirov splošne porabe1" in sicer 
predvsem pri občinskih proračunih, kjer je priliv sredstev v 
prvih štirih mesecih za 31 odstotkov višji kot v enakem ob- 
dobju lani in kaže na ustvarjanje proračunskih presežkov. 
Izvirni prihodki republiškega proračuna so v prvih štirih mese- 
cih za 16 odstotkov višji kot lani, proračun pa je ob tem 
dodatno obremenjen z obveznostmi iz leta 1981, ki se prena- 
šajo v leto 1982. Težave se pojavljajo tudi pri poravnavanju 
obveznosti do federacije, saj že v letu 1981 50-odstotni delež 
temeljnega davka od prometa proizvodov in storitev ni zado- 
ščal za pokritje vseh obveznosti, kar je predvsem posledica 
skokovitega nominalnega povečanja kotizacije. Ta problem 
se v letu 1982 še nadalje zaostruje. 

Tudi če bi upoštevali dejstvo, da je dejanska splošna rast 
cen (oz. deflator) v prvem trimeseč ju več ja, kot je bilo plani- 
rano v resoluciji19 vse omenjene oblike porabe presegajo 
začrtane okvire. Torej upoštevanje takih razmerij prav'tako 
zahteva omejitev vseh oblik porabe. Samo v tem primeru 
bomo dosegli še zadovoljivo rast skupnih sredstev za eno- 
stavno in razširjeno reprodukcijo. 

3.6. Za leto 1982 začrtana politika cen se le deloma uresni- 

planirali so 18,5% porast sredstev za osebne dohodke; delavci v nematerialni 
proizvodnji so po podatkih late ankete planirali poraat sredstev za oaebne dohodke za 22,7% In s tem niso upoštevali začrtanih usmeritev o usklajeni rasti sredstev za osebna dohodke v materialni In nematerialni prolzvodnll ■ podatek Zavoda SRS za statlatiko •oz. ae ob predvideni raatl cen povećali za 18,8% 

Primerjava priliva aredstev v prvih »tirih mesecih letos z enakim obdobjem lani nI povsem realna In bo pravilna iele koncem Ista. V letu 1981 se je namreč 
spremenil alatam financiranja, v Januarju 1981 pa so se sredstva SIS družbenih dejavnosti združevala ie na osnovi začasna ureditve Iz leta 1980, kar vpliva na priliv vseh SIS, ie posebej pa tistih, pri katerih ao bili v letu 1981 Izvrtani prenosi sredstev. V nekaterih posebnih izobraževalnih In razlakovainih skupnostih na začetku leta tudi niso Uli urejeni odnosi z uporabniki In ti ie niso plačevali prispevkov ' po resolucijskih predvidevanjih naj bi republiški in občlnekl proračuni porasli M 15,8%, prispevek federaciji pa za 34,5%. 

" P|,nlr"n0 20%, ocena » prvem trimesečju nekaj odstotnih točk manj kot 30%. 

čuje. Dogovor o izvajanju politike cen in program premikov 
cen kot izvedbena akta resolucije sta bila sprejeta v februarju 
1982, do njunega sprejema pa so bile cene zadržane. Petme- 
sečna gibanja kažejo, da je dinamika cen hitrejša kot je bilo 
predvideno. Približno v začrtanih okvirih so se gibale le cene 
industrijskih proizvajalcev, medtem ko so se cene na drobno 
in življenjski stroški povečevali znatno hitreje. Cene industrij- 
skih proizvajalcev so v prvih petih mesecih v primerjavi z 
enakim obdobjem lani porasle za 22,4 odstotka in so za 6,3 
odstotka višje kot v decembru lani, cene na drobno so se v 
istem obdobju povečale za 27,8 odstotka in so za 12,6 od- 
stotka višje kot decembra lani, življenjski stroški pa so porasli 
za 27,6 odstotka in so za 14,6 odstotka višji kot decembra lani. 
Pri cenah na drobno smo tako v petih mesecih dosegli kar 84 
odstotkov za leto 1982 predvidenega porasta cen, pri življenj- 
skih stroških pa 85,8 odstotka. 

Poleg že znanih dolgoročnih vzrokov inflacijskih pritiskov, 
ki so predvsem odraz nakopičenih problemov v družbeni 
reprodukciji in neurejenih odnosov na tržišču, neposredno pa 
posledica neskladja med kupnimi in blagovnimi skladi, mož- 
nosti prenašanja stroškov v strukturo cene, regionalnih sek- 
torskih in podjetniških interesov za doseganje čim večjega 
dohodka skozi cene ter monopolnih položajev posameznih 
proizvajalcev v letu 1982 kot spodbujevalec rasti cen delujejo 
še nekateri specifični dejavniki, predvsem: nekaj hitrejša de- 
preciacija dinarja, slabša oskrbljenost s surovinami, ki pov- 
zroča slabšo izrabo zmogljivosti in pritiske na cene ter pove- 
čanje amortizacijskih stopenj ter obrestnih mer (čeprav naj jih 
organizacije združenega dela ne bi vgrajevale v cene). Re- 
striktivna politika cen tudi ne daje možnosti (razen izjemoma) 
hitrejšega odpravljanja disparitet v cenah, izboljšanja razmerij 
v relativnih cenah na področ ju gospodarske infrastrukture ter 
izvajanje postopnega prehoda na ekonomske stanarine, saj bi 
bila v tem primeru splošna rast cen še višja. 

Disparitete v cenah se vgrajujejo tudi v račune donosnosti 
investicijskih programov in v primeru, kot je podcenjena ener- 
gija in prometne storitve, izkazujejo rentabilnost tudi pri pro- 
gramih, ki s stališča narodnega gospodarstva niso uteme- 
ljeni.20 

Dosežena rast cen in pritiski na cene kažejo, da bodo tudi 
letos predvideni okviri rasti cen preseženi, vendar ocenju- 
jemo, da bo stopnja inflacije nižja kot je bila lani. Pri tem bodo 
še nadalje pomembno vlogo imeli ukrepi neposredne kon- 
trole cen, ki pa se bodo morali izvajati izrazito bolj selektivno 
in diferencirano, da z linearnostjo ne bi še bolj poglabljali 
obstoječih nesorazmerij v cenah in pridobivanju dohodka. 

Ocenjujemo, da je bila oskrbljenost trga z osnovnimi živ- 
ljenjskimi proizvodi v prvih mesecih leta kljub motnjam v 
posameznih vrstah proizvodnje in nestabilnosti tržišča zado- 
voljiva, za kar pa so bile potrebne tudi večkratne intervencije z 
blagovnimi rezervami osnovnih prehrambenih proizvodov in 
detergentov. Ob tem se Republiške stalne blagovne rezerve 
živil povečujejo v skladu s sprejetimi programi, še vedno pa so 
prešibke rezerve v nekaterih občinah. 

3.7. V letu 1983 se bodo prenesli nekateri problemi razvoja 
iz letošnjega leta, vsaj v prvi polovici leta bodo močni predv- 
sem vplivi ukrepov, ki so in še bodo sprejeti za zagotavljanje 
devizne likvidnosti države. 

Tudi v letu 1983 bo moral biti glavni cilj stabilizacijske 
ekonomske politike zagotavljanje intenzivne rasti izvoza na 
konvertibilno tržišče in to občutno hitreje od rasti proizvod- 
nje. Samo tako bomo uspeli zagotoviti reprodukcijske mate- 
riale in surovine za proizvodnjo, da ta v letu 1983 ne bi 
stagnirala, ter devize za odplačilo dospelih obveznosti do 
tujine. Ker bodo te obveznosti v letu 1983 precejšnje, možno- 
sti najemanja novih kreditov pa močno omejene, bo še nada- 
lje potrebna selektivna uvozna politika. 

Nadaljnje večanje izvoza ob selektivni uvozni politiki ne bo 
možno samo z zagotavljanjem zadostnih spodbud za izvoz, 
temveč predvsem s prizadevanji za č imvečjo produktivnost v 
posameznih proizvodnjah, varčevanjem na vseh področjih ter 
odrekanjem pri domači porabi, da preusmerjanje blagovnih 
fondov v izvoz ne bi povečevalo neskladij na domačem tržišču 
in inflacijskih tendenc. Z obvladovanjem posameznih oblik 

20 Podobna ugotovitev velja za vrednotenja družbenih sredstev po nizkih obrest- nih merah ali nerealno vrednoten valutni tečaj dinarja pri mednarodni menjavi 
Mega In storitev s katero računa Investicijski program. 
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Ocena osnovnih okvirov razvoja v SR Sloveniji v letu 1982 
stopnje rasti v % 

1981 I—IV 82 ocena Resolucija 

Družbeni proizvod 
- nominalno 
- realno 
Zaposleni skupaj 
združeno delo 
v tem: gospodarstvo 
negospodarstvo 
Izvoz blaga1 nomin. 
- realno 
Uvoz blaga1 brez energ. surovin-nomin. 
- realno i 
Pokritje uvoza z izvozom blaga 
Izplač ila za inv. v OS 
-Nominalno 
- realno 
v tem: gosp. inv. 
- nominalno 
- realno 
Inv. v stanov, dejavnost 
- nominalno 
- realno 
Investicije v družb, dejavnosti 
in ostale negosp. objekte 
- nominalno 
- realno 
Sredstva za osebne dohodke 
Poprečni OD na zaposlenega 
- nominalno 
- realno 
Sredstva za zadovolj. skup. potreb 

v tem: družb, dejavnosti 

- pokoj, in invald. zav.-kmetov 
Priliv sredstev za spi. porabo v SRS 
-občinski proračuni 
rep. proračuni 
Prispevki federaciji 
Cene proizvajalcev ind. izd. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški    
1) Konvertibilno območje   2) ocena »potrebnega- izvoza v letu 1982 na osnovi vrednosti dolarja 27,30 din a tujino 3) podatki za obdobje januar-marec 4) podatki za obdobje januar-maj 5) sredstva v letu 1981 so zmanjšana za Izvozne stimulacije 

35,0 
0,5 
0,8 
0,7 
0,5 
1,8 

16.3 
7,7 

-5,1 
-13,8 

71.4 

11.6 
-20,3 

8,0 
-22,9" 

26.7 
- 9,5 

7,1 
- 23,5 

31.0 

30.1 
-8,8 

29,85 

28,6 
28,3 
29.0 
58,3 
42.5 
45.1 
42.6 

I—IV 81 

1,03 

0,93 

1,9U23 
12.0 
3,7 

-9,0 
-15,7 

79.1 

12,9 

15,3 

17,8 

-10,2 

31,13 

29,73 

2,03 

38,5 

37,8 

40.0 
22,2 
31,4 
16.1 
17,0 

22,44 

27,84 

27,e4 

1982 

30 
1,5 
0,5 
0,3 
0,2 
1,1 

30,02 

20.4 
-5,1- 
-12,1 
106,8 

11.5 
-14,2 

14,3 
-12,1 

15,0 
-11,5 

-8,9 
-30 
27,7 

27,3 
-1 

25,2 

22,5 

30,3 
12.5 
19.6 
6,7 

35,1 
22-25 
27-30 

okoli 29 

1982 

21,8 
1,5 
0,5 

13,1 realno 

-5 

-2,5 

-5 

-25 
20,0 

skladno z rastjo 
doh. oz. 18,6 

9% počasneje od 
rasti doh. oz. 

16,5% 

15,6 

okoli 20 
okoli 20 
okoli 20 

- v zvezi z likvidnostno problematiko glej poglavje o plač ilno bilančnem položaju In menjavi 

porabe bi tako zagotovili možnosti za nadaljnje umirjanje rasti 
cen, ob tem pa tudi za postopno odpravljanje posameznih 
disparitet v cenah. 

2e letos sprejeti ukrepi ekonomske politike v tolikšni meri 
vplivajo na zmanjšanje investicij, da bodo v naslednjem letu 
stagnirale. Zato bo investicijska sredstva še nadalje potrebno 
usmerjati v proizvodne, predvsem izvozne in razvojno tehno- 
loške projekte, še nadalje pa omejevati vlaganja v neproizvo- 
dne investicije. 

Ocene možnosti razvoja v letu 1983 so še zelo negotove, v 
veliki meri so odvisne od tega, kako bomo uspeli v letu 1982 
izpolniti začrtane cilje in kako se bo gospodarstvo uspelo 
prilagoditi zaostrenim pogojem gospodarjenja v drugi polo- 
vici leta 1982. Če se bomo lotili odpravljanja nastalih težav na 
samoupravnih osnovah, s povezovanjem in dogovarjanjem in 
če bodo vsi nosilci odloč itev tako v letu 1982 kot v letu 1983 s 
polno odgovornostjo izvajali sprejete ukrepe in obveznosti, 
ocenjujemo, da bomo v letu 1983 ustvarili nekatere pogoje za 
začetek procesa postopnega odpravljanja nakopičenih go- 
spodarskih problemov, povezanih predvsem s plačilno-bi- 
lančnimi in devizno bilančnimi omejitvami. 

II. IZVAJANJE DRUŽBENEGA PLANA 
NA POSAMEZNIH KLJUČNIH 
PODROČJIH 

1. Plač ilno-bilančnl in devizno-bilančni 
položaj ter vključevanje SR Slovenije v 
mednarodno menjavo 

V prvem letu tega srednjeročnega obdobja je slovensko 
gospodarstvo kljub skromni rasti obsega industrijske proi- 
zvodnje doseglo 13,8% realno povečanje izvoza blaga in s 
tem preseglo planirano dinamiko oziroma izvozno obveznost 
SR Slovenije v enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 
Ta rast je bila predvsem posledica več jega izvoza na klirinško 
področje (realen porast za 36%) na konvertibilnem področju 
pa smo dosegli le 7,7% realno rast izvoza blaga. Kljub temu 
pa se je delež konvertibilnega izvoza SR Slovenije v jugoslo- 
vanskem izvozu na konvertibilno pooročje povečal s 25% v 
letu 1980 na 25,9% v letu 1981. 

Pri realizaciji relativno ugodnih izvoznih rezultatov so se 
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organizacije združenega dela soočale z velikimi problemi, 
predvsem zaradi omejenih možnosti uvoza blaga zlasti v drugi 
polovici leta. Tako se je zaradi neizpolnjevanja izvoznih ob- 
veznosti na konvertibilno področ je skupen uvoz blaga realno 
zmanjšal za 2% in je bil manjši od predvidenega s projekcijo 
plač ilne bilance, pri čemer se je uvoz blaga brez energetskih 
surovin spustil pod raven iz leta 1980. Najbolj se je zmanjšal 
uvoz opreme, ki je bil realno za okoli 22% nižji kot leto poprej. 
Še nižji je bil uvoz blaga s konvertibilnega področ ja; tako se je 
v primerjavi z letom 1980 realno zmanjšal za 4,6%, kljub temu 
pa je prekorač il okvire, začrtane s plač ilno bilanco. Z izjemo 
energetskih surovin je bil uvoz repromateriala, opreme in 
proizvodov za široko potrošnjo manjši kot leto poprej. 

Ob takih blagovnih gibanjih smo v globalu dosegli 85% 
področ ju je bilo doseženo 79% pokritje, kar je bistveno izbolj- 
šanje v primerjavi z letom 1980, ko je bilo doseženo 71% 
pokritje. 

K izboljševanju plač ilno bilančnih gibanj so prispevali tudi 
ugodni rezultati, doseženi na neblagovnem področ ju (celoten 
izvoz storitev se je realno povečal za okoli 38%1). 

Z doseženim presežkom neblagovne menjave s tujino, ki je 
močno prekorač il planiranega, smo v letu 1981 v celoti pokrili 
primanjkljaj blagovnega dela plač ilne bilance ter tako dosegli 
presežek v tekoč i plač ilni bilanci v višini 210 mio $ pri menjavi 
s konvertibilnim področjem. 

Plač ilno bilančni položaj ostaja tudi v letu 1982 osnovni 
predpogoj za zagotavljanje nujnega uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala za č imbolj nemoten potek proizvodnje 
ter hkrati za odplač ilo obveznosti do tujine, kar je zaradi 
stanja na področ ju zunanje likvidnosti prednostna naloga že v 
letošnjem letu. 

Tako je SR Slovenija postavljena pred zahtevno nalogo, da 
ob skromnih možnostih dodatnega zadolževanja v tujini, s 
tekočim prilivom od izvoza blaga in storitev na konvertibilno 
področ je ustvari po zakonu predvideni presežek tekočega 
dela plač ilne bilance v višini 397 mio $, pokrije svoje obvezno- 
sti do tujine, del obveznosti, ki zapadejo v odplač ilo za ce- 
lotno Jugoslavijo (vzajemnostno združevanje konvertibilnega 
priliva v višini 15,9%) ter dodatno združuje devizna sredstva 
za uvoz energetskih surovin (7% od deviznega priliva). 

Da bi prepreč ili hujše motnje in zastoje v proizvodnji in se 
približali resolucijskim ciljem ocenjujemo, da bi morali ustva- 
riti nominalno za 30% več ji izvoz blaga in storitev na konverti- 
bilno področje v primerjavi z lanskim,2. To bi omogočilo uvoz 
najnujnejšega reprodukcijskega materiala, ter zahtevalo na- 
daljnje omejevanje uvoza opreme.3 Tudi uvoz blaga široke 
potrošnje bi ob tem zaostajal in bi pomenil resno ogrožanje 
naših ciljev za stabilizacijo oskrbljenosti tržišča, kar bo imelo 
posledice tudi na doseganje deviznega priliva od tujih gostov. 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta v SR Sloveniji dose- 
gamo blagovno menjavo na nižjem nivoju kot v preteklem 
letu. V primerjavi z resolucijsko 13,1% realno rastjo izvoza 
blaga na konvertibilno področ je4 smo dosegli le 3,7% realno 
rast. Do konca aprila je bilo realizirane le 23,5% letne obvez- 
nosti izvoza, kljub nominalnemu zmanjšanju uvoza blaga za 
9% pa smo že v 4 mesecih prekorač ili polovico dovoljenega 
letnega trgovinskega primanjkljaja. 

Da bi do konca leta nadoknadili zaostajanje v blagovni 
menjavi s konvertibilnim področjem in ustvarili zadostna de- 
vizna sredstva za pokrivanje vseh že navedenih obveznosti, bi 
morali po ocenah v preostalih osmih mesecih tega leta v 
popreč ju dosegati za 48% več ji izvoz blaga v primerjavi s 
poprečnim mesečnim izvozom v letu 1981, oziroma za 36% 
več kot v tem obdobju lani. To bi v preostalih osmih mesecih 
pomenilo poprečni mesečni izvoz blaga v višini 206 mio $. 

Nezadovoljiva gibanja, ki jih v prvih mesecih v menjavi s 
tujino dosegamo v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji, predvsem 
pa zaskrbljujoče zaostajanje dejanskih prilivov od menjave s 
konvertibilnim področjem, zahtevajo takojšnje usklajeno 
ukrepanje vseh nosilcev ekonomskih odnosov s tujino. Re- 

1. Pri tem moramo poudariti, da 90 po podatkih Narodna banka Jugoslavlie v izvozu atorltav nerealno prikazana Inveatlcljaka dala v tullnl, kar upoltevalo tudi prejete avanae v vltlnl 108 mlo S. 1 

2. Ob Izravnani plač ilni bilanci Jugoalavlja na konvertibilno podroftle pa bi moral po ocenah Izvoz blaga In atorltav poraatl za 32 odatotkov. 
3. Delež uvoza oprema v »kupnem uvozu aa od lata 1879 napre| zmanltule In aleer: od 23,3 odatotka na 18,1 odatotka v letu 1880, v letu 1881 pa le znatal le ta 14,7 odatotka, kar je bilo doseženo tudi v prvih maaeclh latoa. 

. Izv°f, "* kllrln4ko področ je pa Je bil v tem obdobju realno za 1 odatotno točko nižji kot v Istom obdobju lani. 

snost situacije se kaže z analizo stanja na področju zunanje 
likvidnosti Jugoslavije in ugotovitvijo, da v letošnjem letu 
zapade v odplačilo 5,4 milijarde $ obveznosti, kar pomeni 
40% predvidenega konvertibilnega priliva. V naslednjem letu 
se situacija glede odplač il do tujine ne bo bistveno izboljšala, 
poleg tega pa je treba računati tudi z zmanjšanimi možnostmi 
zadolževanja v tujini. 

Tako moramo v prihodnjih letih tega srednjeročnega ob- 
dobja računati na izravnano tekočo plač ilno bilanco Jugosla- 
vije, pri tem pa bo SR Slovenija morala ustvarjati presežek. Po 
predvidevanjih bo to možno doseč i s 13,6% nominalno po- 
prečno letno rastjo izvoza blaga in storitev v obdobju 
1982-1985. V celotnem srednjeročnem obdobju 1981-1985 bi 
tako dosegli okoli 17% poprečno letno rast izvoza blaga in 
storitev. Ob upoštevanju potrebne visoke realizacije izvoza 
blaga in storitev v letu 1982 in počasnejše rasti izvoznih cen v 
primerjavi s planiranimi, je predvidena stopnja rasti izvoza 
tudi realno precej visoka. Zato bo doseganje omejene rasti 
zahtevalo znatne napore. 

V okviru prikazanega izvoza bi bil izvoz blaga in storitev na 
konvertibilno področje naslednji: 
Nominalne stopnje rasti izvoza blaga in storitev - konverti- 
bilno področje 

- v odstotkih 
1981 1982 1983 1982 

1985 
1981 
1985 

Izvoz blaga in 
storitev 26,2 30,0 16,5 14,8 17,0*> 

x. Ob predvideni 8-odstotni rasti Izvoznih cen za obdobje 1981 - 1985 le nova ocena realne raatl Izvoza blaga In storitev za 1-odstotno točko vlila od plani- rane. Delež izvoza blaga In storitev (konvertibilno In klirinško področle) v druž- 
P«ne™Pral™°<'u CBl0,ne8a gospodarstva bi as tako povečal na 36,7 odstotka v letu 1985 v primerjavi z letom 1980, ko Je bil doaežen 27,0-odstotnl delež. 

Iz analiz in osnutkov sprememb zveznih planskih dokumen- 
tov izhaja, da obveznosti odplač il do tujine v prihodnjih letih 
ne bodo manjše, kar bo imelo velike posledice na proizvod- 
njo. To bo, ob nadaljnjem zaostrovanju pri zadolževanju v 
tujini, zahtevalo bistveno večje napore za izvoz na konverti- 
bilno področ je, tako da bi bil omogočen potreben uvoz suro- 
vin in reprodukcijskega materiala za normalnb proizvodnjo 
ter najnujnejši uvoz opreme. Proizvodnja namenjena za izvoz 
na konvertibilno področje bo morala imeti pri oskrbi z uvoz- 
nimi in domačimi surovinami in reprodukcijskimi materiali 
prednost pred proizvodnjo za domač i trg in klirinški izvoz, 
zaradi nemotene produkcije pa bo moralo biti zagotovljeno 
več je povezovanje med slovenskimi organizacijami združe- 
nega dela in organizacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 

Da bi zagotovili doseganje planiranih plačilno bilančnih 
razmerij je nujno spremeniti in dopolniti srednjeročne plan- 
ske dokumente v smeri sprejemanja ukrepov, ki bodo zagoto- 
vili večjo dohodkovno motiviranost organizacij združenega 
dela za izvoz na konvertibilno področ je. Temu mora biti 
predvsem podrejena politika stimuliranja izvoza na konverti- 
bilno področje, s politiko davkov in prispevkov pa zagotov- 
ljeno dolgoročno vključevanje v izvoz tistih proizvodenj, ki 
pomenijo višjo stopnjo predelave. Razen hitrejšega preu- 
smerjanja obstoječe proizvodnje blaga in storitev v izvoz je 
potrebno, da z investicijami v proizvodnjo za izvoz ustvarimo 
trajnejše osnove za menjavo s tujino. Tako je v osnutku 
sprememb Dogovora o temeljih plana SR Slovenije predvi- 
deno, da se 13,6% sredstev razpoložljivih za vlaganje v 
osnovna sredstva gospodarstva usmeri v pretežno izvozne 
investicije (ki izpolnjujejo kriterij 50% izvozne usmerjenosti), 
poleg vlaganj v druge investicije, ki dajejo izvozni uč inek, 
čeprav so pretežno namenjene oskrbi domačega trga. 

Poleg doseganja plač ilno bilančnih uč inkov smo si s poli- 
tiko na področ ju ekonomskih odnosov s tujino s planom 
zastavili nalogo za izboljšanje regionalne strukture našega 
izvoza ter izboljšanje strukture med panogami in dejavnostmi, 
ki izvažajo in dosegajo devizni priliv. Pri uresničevanju teh 
nalog so v letu 1981 v okviru Industrije hitreje povečevale 
Izvoz blaga zlasti tiste panoge, katerih rast Industrijske proi- 
zvodnje je bila nadpoprefina In sicer: pridobivanje In prede- 
lava nekovinskih rudnin, strojegradnja, proizvodnja baznih 
kemičnih Izdelkov, proizvodnja končnih lesnih Izdelkov, proi- 
zvodnja In predelava papirja, proizvodnja tekstilnih Izdelkov 
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in predelava kavčuka; nekatere panoge pa so izvoz blaga 
povečevale kljub nizki rasti industrijske proizvodnje in sicer: 
proizvodnja barvastih kovin, proizvodnja električnih strojev in 
aparatov in proizvodnja gradbenega materiala. 

V okviru take proizvodnje za izvoz se je struktura izvoza 
blaga po stopnji obdelave v primerjavi s preteklim letom 
nekoliko izboljšala, saj se je delež proizvodov visoke stopnje 
predelave povečal od 77,8% na 78,3%, več ji pa je bil tudi 
delež neobdelanih proizvodov, kar kaže na to, da so bile v 
bitki za zagotovitev deviz nekatere organizacije združenega 
dela prisiljene povečati izvoz surovin. 

Ob doseženih gibanjih je bila struktura izvoza po valutnih 
področ jih manj ugodna, saj se je bolj kot izvoz na konverti- 
bilno področje povečal izvoz na klirinško področ je. Izničenje 
uč inkov devalvacije dinarja iz leta 1980 je ob naraščanju cen 
na domačem trgu privedlo do tega, da je izvoz na konverti- 
bilno področje za organizacije združenega dela postajal do- 
hodkovno vse manj zanimiv. Kljub dodatnim spodbudam v 
obliki davčnih olajšav in olajšav pri združevanju sredstev za 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, ki 
so jih bili deležni izvozniki na konvertibilno področ je, pa se je 
del izvoza preusmeril na dohodkovno bolj zanimivo in manj 
zahtevno klirinško področje 

Čeprav v prvih mesecih letos nismo uspeli realizirati predvi- 
dene rasti izvoza, je bil izvoz na začetku letošnjega leta višji 
kot v istem obdobju lani. Ocenjujemo, da so v globalu v prvih 
treh mesecih letošnjega leta k povečanju izvoza največ pri- 
spevale organizacije združenega dela s področ ja: strojne, 
kovinskopredelovalne, elektroindustrije, proizvodnje žaga- 
nega lesa in plošč ter proizvodnje končnih lesnih izdelkov. 
Izvoz so povečale v primerjavi z istim obdobjem lani tudi 
temeljne organizacije združenega dela s področja proizvod- 
nje kož, proizvodnje usnja in krzna ter proizvodnje usnjene 
obutve in galanterije.5 

Spodbudno je to, da se letos pri sicer nižjem nivoju izvoza 
od planiranega ne nadaljujejo neugodne tendence iz prete- 
klega leta, ko je rast izvoza na konvertibilno področje precej 
zaostajala za rastjo izvoza na klirinško področje.6 

Prav tako je možno opaziti tendence organizacij združe- 
nega dela po povečanju deleža menjave z deželami v razvoju, 
vendar pa velja poudariti, da gre pri tem delno tudi za preu- 
smeritev menjave od razvitih k manj razvitim državam. 

Ker zagotavljanje konvertibilnih deviz za odplač ilo zapadlih 
obveznosti do tujine in nujno potrebni izvoz za čimbolj nemo- 
ten potek proizvodnje slejkoprej predstavlja prioritetno na- 
logo za jugoslovansko in slovensko združeno delo, bo nujno 
zagotoviti aktivnosti, s katerimi bomo dosegli povečanje proi- 
zvodnje za izvoz na konvertibilno področje ter pospešili pro- 
ces samoupravnega združevanja po 67. in 68. členu Zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Še posebej 
to velja za organizacije združenega dela s področ ja turizma in 
gostinstva v povezavi z organizacijami združenega dela dru- 
gih panog, pomembnih za oskrbo turističnega gospodarstva. 

2. Oblikovanje in delitev družbenega 
proizvoda in razpoložljivih sredstev v 
letih 1981 in 1982 
1. Oblikovanje in razporejanje bruto dohodka v 
gospodarstvu 

1.1. Podatki o doseženih rezultatih gospodarjenja TOZD 
kažejo, da so bili v letu 1981 doseženi višji nominalni rezultati 
poslovanja ob precej nižji realni rasti bruto dohodka, kot je 
bilo predvideno za to leto.7 K porastu celotnega prihodka so 

5. Ocena je narejena na podlagi podatkov o strukturi izvoza in uvoza blaga v SR Sloveniji po enotah SISEOT, ki jih objavlja Narodna banka Slovenije v skladu s programom za vzpostavitev Informacijskega sistema ekonomskih odnosov s 
6. Do konca aprila 1982 je bil izvoz na konvertibilno področ|e nominalno za 12 odstotkov, izvoz na klirinško področje p« nominalno za okoli 7 odstotkov vitji kot v Istem obdob|u lani. 7. Primerjava med resolucijo in realizacijo: 

precej prispevali doseženi rezultati TOZD pri izvozu blaga in 
storitev, saj so prihodki od prodaje na tujih trgih rasli za okoli 
10 odstotnih točk hitreje kot prodaja doma, delež prihodkov 
od izvoza pa se je v vrednosti celotne proizvonje8 povečal od 
11,6% v letu 1980 na 12,4% v letu 1981. 

V primerjavi s preteklim letom je v letu 1981 prišlo do 
relativno hitrejše rasti materialnih in drugih poslovnih stro- 
škov, kar je vplivalo na to, da se je njihov delež v celotnem 
prihodku povečal za 1 odstotni delež. Rast amortizacije po 
minimalnih stopnjah je v letu 1981 zaostajala za rastjo celot- 
nega prihodka. Na osnovi navedenih razmerij pri pridobivanju 
in razporejanju celotnega prihodka je doseženi dohodek po- 
rasel le za 32,5%, kar je bilo tudi osnova za nadaljnje razpore- 
janje po elementih delitve, kjer so se oblikovala naslednja 
globalna razmerja: 

Dohodek 
Skupna poraba (iz dohodka 
in iz OD) 
Splošna poraba 
Drugi nameni iz dohodka 
(brez pospešene amortizacije) 
Osebni dohodki (bruto) 
- v tem neto OD 

Skupna poraba na ravni TOZD 
Sredstva za razširitev 
materialne osnove dela, 
pospešena amortizacija 
in sredstva rezerv 
Izguba zaradi nedoseženega 
dohodka 

Indeks 
1981/80 

132.5 

134,4 
121.6 

139,6 
124,11 

101.6 

143,3 

187.7 

Struktura 
1980 

100,0 

18,2 
2,0 

22,7 
47,1 

8,7 

16,9 

-1,0 

% 
1981 

100,0 

18,5 
1,8 

23,9 
44.2 

131,6 
32,5 
32.3 

6,7 

18,3 

-1,5 

stopnja realne rasti stopnja nomin. rasti 
Resolucija za 1981 Realizacija 

2,5 0,5 
22,5 35 

1 Nižja rast sredstev za bruto osebne dohodke Je posledica spremembe v virih financiranja SIS družbenih delavnosti v letu 1981 (prenos nekaterih prispevkov 
Iz dohodka); kolikor pa bi za leto 1980 upoitevall sistem, ki Je veljal v letu 1981 (po metodologiji Dogovora o uresničevanju druibene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981), bi znaial bruto osebnih dohodkov v letu 1981 32,8%. 

Dosežena razmerja kažejo, da so se v delitvi dohodka le 
deloma realizirali odnosi, predvideni z resolucijo za leto 1981. 
Sredstva za neto osebne dohodke bi smela rasti za 5% poča- 
sneje od rasti dohodka, doseženo pa je bilo samo 2,8% 
zaostajanje. Sredstva samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, ki bi glede na doseženo rast dohodka 
smela rasti največ po stopnji 29,3%, so se dejansko povečala 
za 33,8%. Ko se je ob polletju ugotovil višji priliv sredstev na 
račune samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti, ki bi glede na doseženo rast dohodka smela rasti največ  
po stopnji 29,3%, so se dejansko povečala za 33,8%. Ko se je 
ob polletju ugotovil višji priliv sredstev na račune samouprav- 
nih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, se je določ ilo 
resolucije, da se višji priliv od planiranega vrne gospodarstvu, 
realiziralo tako, da se je 1.037 milij. din od priliva sredstev na 
račune samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti namenilo za dodatne izvozne stimulacije gospodarstvu. 
To je zagotovilo, da se je poraba sredstev v samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti gibala v začrtanih 
okvirih (njen porast je znašal 29,8%). Splošn poraba v SR 
Sloveniji (ki iz dohodka pridobiva le manjši del sredstev) pa je 
zaostajala za rastjo dohodka za 34% (predvideno 30% zaosta- 
janje). 

Čeprav ugotavljamo, da se rast osebnih dohodkov, predv- 
sem pa skupne porabe ni gibala povsem po resolucijskih 
izhodišč ih in so bile dosežene stopnje višje od d°90v°nen'h, 
Da so ob upoštevanju visokih indeksov rasti cen in življenjskih 
stroškov, sredstva za vse oblike porabe realno padla precej 
Dod raven, doseženo v letu 1980. 

Podobna razmerja se kažejo tudi pri sredstvih za razširitev 
materialne osnove dela in rezerv. Ko se ta sredstva pojav jo 
kot kupna moč na trgu, se prav tako srečujejo s h*reis'™ 
naraščanjem cen investicijskih dobrin; tako seje realni obseg 
sredstev, ki so jih TOZD v letu 1981 oblikovale za enostavno in 

8. Celotni prihodek, zmanjian za nabavno vrednost trgovskega blaga. 
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razširjeno reprodukcijo kljub visokemu nominalnemu porastu 
(za okoli 43,4%) komaj ohranil na ravni iz leta 1980. 

1.2. Iz prvih podatkov o gibanju celotnega prihodka in 
dohodka po periodičnih obračunih za I. trimesečje 1982 in 
doseženih gibanj na področju cen izhaja ocena, da bo v 
letošnjem letu dosežena precej višja nominalna rast vseh 
elementov pri oblikovanju in razporejanju bruto dohodka 
gospodarstva, kot je bila predvidena v Resoluciji o politiki 
izvajanja družbenega plana za leto 1982. Na osnovi doseženih 
nominalnih gibanj in prisotnih tendenc v prvih štirih mesecih 
letos namreč ocenjujemo, da bo v letošnjem letu dosežena 30 
odstotna nominalna rast bruto dohodka gospodarstva in da je 
težko pričakovati, da bi se gibanja cen do konca leta še lahko 
uokvirila y dogovorjene okvire.9 

Za leto 1982 sta izdelani dve varianti oblikovanja in razpore- 
janja dphodka in sicer I. varianta, ki izhaja iz resolucijskih 
okvirov rasti cen, in II. varianta, ki upošteva že dosežena 
gibanja in prisotne tendence v nominalnih gibanjih posamez- 
nih oblik porabe v prvih štirih mesecih letos. 

Druga značilnost, ki se v razporejanju dohodka kaže v 
letošnjem letu, je pričakovani visok porast amortizacije kot 
posledica zakonsko povečanih amortizacijskih stopenj in vi- 
soke revalorizacije vrednosti osnovnih sredstev (kot posle- 
dice visokega porasta cen investicijskih dobrin v letu 1981). 
Ker se je že ob sprejemanju resolucije za leto 1982 računalo z 
uč inkom visoke rasti amortizacije na nižjo rast dohodka, seje 
pri oblikovanju okvirov rasti za posamezne oblike porabe 
upoštevalo razmerje do rasti primerljivega (bruto) dohodka. 

Glede na nakazani dve varianti za sedaj10 ocenjujemo, da se 
bodo v letu 1982 v primerjavi z doseženimi rezultati v letu 1981 
oblikovala v delitvi bruto dohodka (kot primerljive osnove) 
naslednja razmerja: 

Indeks rasti 
1982/81 

I. vari- II. vari- 
anta anta 

Struktura v % 

1981 19I2 
I. var. II. var. 

Bruto dohodek 
Amortizacija po min. 
stop. 
Dohodek 
Skupna poraba (izdoh. 
in OD) 
Splošna poraba (iz 
doh. in OD) 
Drugi nameni izdoh. 
(brez pospešene 
amortizacije) 
Osebni dohodki (bruto) 
- v tem neto OD 
Skupna poraba na 
ravni TOZD 
Sred. za razširitev mat. 
osnove dela in rezerve 

120,0 130,0 100,0 100,0 100,0 

180,0 180,0 
115,0 125,0 

117,7 125,0 

122,5" 133,9" 

125.6 134,6 
118,2 127,4 
118,4 127,6 

115.7 124,8 

84,0 104,8 

9,2 13,8 
90,8 86,9 

16,8 

1,6 

16,2 

1,9 

12.8 
87,2 

15.9 

1,9 

21,7 
40,1 
29,3 28,9 

22,7 22,5 
39,6 39,3 

6,1 

16,6 

28,8 
5,9 5,8 

11,7 13,4 

i° .f -,vanantah PredP°stavljamo, da se bodo v gibanju osebnih dohodkov in skupne porabe oblikovala resolucijska 
razmerja . Ce pa bi se do konca leta nadaljevala dosežena 
gibanja iz prvih štirih mesecih letos, bi v celem letu porasla 
sredstva za skupno porabo za 30,5%, kar je precej iznad 
ir^no/C' » t,ra^m®rii' kot 'lh dovoijuje višja varianta, ki izhaja iz 30 /o rasti bruto dohodka. V globalu bi to pomenilo, da bi za 
skupno porabo iz delitve dohodka razporedili za okoli 2 mlrd. 
din več sredstev, kot to dovoljujejo resolucijska razmerja pri 

j?". Tu^l Zvezni zavod za družbeno planiranje računa z deflatorjem družbenega 
ss*?.:.& m?Di'o°i/822e.H),o,kov(8radlvoszdp'"o,no,niindik"to" 
,„1°J

0b lem *• ne računamo z v»eml uč inki ukrepov za zagotavllanle zunanle 
n.V,, ,".,na f*114« *>»<««<•. K«' v tem ča.u t, nI«, <te»SlJ r^ml vS instrumenti za izvajanje določil sprejetega zakona. 11." indeksi rasti sredstev za sploino porabo v letu 1982 so posledice uvedbe dodatnega prispevka iz osebnih dohodkov za kompenzacije v kmetij- 
r,z^"V'T 1981 P"4®""'® 11 drufl'h proračunaklh virov. Če kompenza- Srt •r*?*,ev " •"loino P°'«b° !• 26,1 odstotka pri višji varianti, oz. 15,3 odstotka po nižji varianti. 

b°f° °*®bnl dohodkl P°r»»" » 8 od.totkov počasneje od ras« bruto dohodka, sredstva za samoupravne Interesne skupnosti druibenlh 
doiwdk? sredstev SPIZ) pa za 25 odstotkov počasneje od rasti bruto 

višji varianti rasti dohodka, kar bi vplivalo na znižanje sredstev 
za razširitev materialne osnove dela in rezerv. Samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti morajo zato takoj 
znizat! sedanje prispevne stopnje tako, da bi se sredstva, ki se 
združujejo na tej podlagi, v globalu znižala za okoli 4% 

Po nižji varianti rasti bruto dohodka (20%) pa bi ob upošte- 
vanju resolucijskih razmerij smela sredstva za skupno porabo 
rasti v globalu le po stopnji 17,7%, v tem sredstva za samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti le za 15,1% 

Ocenjujemo, da bi glede na dosežena gibanja v prvih štirih 
mesecih letos vztrajanje na doseganju prve (nižje) variante 
zahtevalo ostre posege v vse oblike porabe in na področ iu 
cen: ' 
w ^ojšnjo zaustavitev vsakršne nadaljnje rasti osebnih dohodkov; 

- zmanjšanje priliva sredstev v SIS družbenih dejavnosti in 
ohranitev višine sredstev za izvajanje njihovih programov na 
ravni, planirani v resoluciji za letošnje leto; 

— še ostrejšo družbeno kontrolo cen na vseh ravneh. 
J 3,„?ar?di visokega porasta amortizacije bo sicer prišlo v letu 1982 do zmanjšanja deleža sredstev za razširjeno repro- 

dukcijo (vključno s sredstvi rezerv) v doseženem bruto do- 
hodku, venoar se bodo v globalu v letu 1982 za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo oblikovali višji deleži teh sredstev v 
doseženem bruto dohodku (porast od 25,6% v letu 1981 na 
26,2/o v letu 1982), v njihovi strukturi pa bo prišlo do bistvene 
spremembe: 

tekoče cene - v milj. din 

1981 1982lndeksStrukt.v % 
82/81 1981 1982 

Amortizacija po min. 
IloHci311 *• - 27.64149.755 180 35,7 48 7 Sredstva za razširitev mat ' 

iruMsiSTol"™ "5 64,3 51.3 

EffiS&z 77.5,7,02.030 , 32 , 00.0 ,00.0 
reprodukcijo v bruto 
dohodku v % 25,8 26,2 

V nadaljnjih delitvah se iz sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo, ki jih TOZD oblikujejo v delitvi dohodka, pokrivajo obvez- 
nosti, ki nastanejo v zvezi s kreditiranjm razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, z združevanjem sredstev za financi- 
ranja razvoja gospodarske infrastrukture ter z odplačilom 
domačih in inozemskih posojil iz preteklih let. Globalni 
odnosi bodo predvidoma naslednji: 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

1981 1982lndeksStrukt.v % 
82/81 1981 1982 

Sredstva TOZD za razš. 
materialne osnove (vključ . 
rezerve in posp. amot.) 
Zmanjšano za obveznosti: 
- obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 
(vključno prispevek za 
Črno goro - neto 
obveznosti) 
- združevanje sredstev za 
razvoj gospodarske 
infrastrukture 
Ostane za naložbe v TOZD 
- vtem: 
odplač ila dolgoročnih 
posojil za osn. sred. 

49.87652.275 105 100,0 100,0 

6.213 7.955 128 12,5 15.2 

3.111 11.545 
40.55232.775 

371 
81 

6,2 
81.3 

22,1 
62,7 

16.70219.900 119 33,5 38,1 

Primerjava kaže, da so že v letu 1981 obveznosti, ki jih 
TOZD morajo pokriti, znašale okoli 19% od skupno oblikova- 
nih sredstev TOZD za razširjeno reprodukcijo, da pa se ti 
odnosi v letu 1982, ko je delež akumulacije v skupno oblikova- 
nih sredstvih TOZD za reprodukcijo občuoto manjši, že v 
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globalu močno poslabšajo, saj znašajo navedene obveznosti 
že več kot 37% od oblikovanih sredstev TOZD 

2. Oblikovanje in poraba sredstev za 
reprodukcijo v gospodarstvu 

Materialna gibanja v letu 1981 in ocene možnosti razvoja v 
letu 1982 kažejo, da bodo v prvih dveh letih tega srednjeroč- 
nega obdobja pri oblikovanju globalno razpoložljivih sredstev 
za reprodukcijo v gospodarstvu dosežena precej drugačna 
razmerja od tistih, s katerimi smo računali v družbenem 
planu. V okviru sredstev, ki so jih TOZD oblikovale v delitvi 
dohodka za enostavno in razširjeno reprodukcijo je prišlo 
zaradi že omenjenih zakonskih sprememb pri oblikovanju 
amortizacije do povečanja deleža sredstev za enostavno re- 
produkcijo in manjšega deleža sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela. Kljub temu pa bo v letih 1981 in 1982 v 
globalu dosežen več ji delež sredstev TOZD za reprodukcijo v 
skupno oblikovanih sredstvih za razširjeno reprodukcijo, kot 
je bilo predvideno v družbenem planu: 

Struktura Plan Indeksi rasti 
oblikovanih 
sredstev za 

reprodukcijo 
v% 

1981 1982 81-85 81-80 82-81 
tekoče cene 

Amortizacija po minim. 
stopnjah 
Sredstva TOZD za razšir. 
reprodukcijo 
Skupaj sredstva TOZD 
Domači bančni in inozem. 
krediti 
Druga izvirna domača sred. 
Anuitete od kreditov danih 
v tujino in skupna vlaganja 
tujih partnerjev 
Anuitete iz sklada za 
pospešev. razvoja manj 
razvitih SR in SAP 
Skupaj oblikovana sred. za 
reprodukcijo v 
gospodarstvu 
v milj. din - tekoče cene 

24,0 35,3 25,2 130,2 180,0 

43,2 37,1 40,8 143,3 104,8 
67,2 72,4 66,0 138,4 131,6 

17,0 11,6 16,6 90,1 82,8 
9,2 9,1 10,1 135,3 120,3 

5,8 6,1 6,2 147,3 129,0 

0,8 0,8 1,1 129,6 133,0 

100,0 100,0 100,0 
115.404140.936 126,9 1 22,1 

Ob zaostrenih ukrepih kreditno-monetarne politike in 
zmanjšanem varčevanju prebivalstva bodo v prvih dveh letih 
tega petletnega obdobja namenjena za reprodukcijo v gospo- 
darstvu precej manjša sredstva iz kreditnega potenciala bank. 
Hkrati pa se močno zmanjšujejo tudi možnosti za najemanje 
dodatnih kreditov iz inozemstva. Na tej osnovi bodo po oce- 
nah v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja dosežena v 
globalu precej nižja skupna sredstva, razpoložljiva za repro- 
dukcijo v gospodarstvu, od predvidenih v družbenem planu. 
Njihov nominalni obseg bo tako v letu 1982 v primerjavi z 
letom 1980 sicer za okoli 50% več ji, realno pa bo (spričo 
visoke rasti cen) leta 1982 razpoložljivih kar za okoli 15% 
manj sredstev za reprodukcijo kot v letu 1980. Ob zaostrenih 
pogojih gospodarjenja, zlasti v ekonomskih odnosih s tujino, 
bodo po ocenah tudi pri porabi razpoložljivih sredstev za 
reprodukcijo v gospodarstvu v letih 1981 in 1982 dosežena 
precej neugodnejša razmerja od planiranih: 

13. Kolikor p« upoiievamo ta odplač ila dolgoročnih posojil In pova4an|a vrednosti zalog aurovfn, raprodukctjafcaga materiala In končnih Izdatkov, ki ao jih 
TOZD v latu 1981 oblikovala v vlilnl 40 mlrd din In po ooanah v latu 1M2 la 50 mlrd din, bi ob pradpoatavkl, da krtjajo TOZO ta obvainoa« I« laatnlh virov aradatav za raprodukcl|o, porabila v ta naman v latu 1M1 polag praoatallh laatnlh aradatav za raztlrjano raprodukdjo ta okoli 16,2 mlrd oln aradatav minimalna amortlzacl|a, v latu 1982 pa 36 mlrd din. Na ta| oanovl bi oatalo v latu 1981 TOZD za nakstba v osnovna aradatva ta okoli 11,4 mlrd din amorttzacl|a, v latu 1982 pa 11,8 mlrd din amortizacija. 

Struktura Plan Indeksi rasti 
porabe 

sredstev za 
reprodukcijo 

v% 
1981 1982 81-85 81-80 82-81 

realiz. ocena tekoče 
Skupaj oblikovana sred. za 
reprodukcijo v 
gospodarstvu 
od tega: 
Dolgoročni plasmani in 
skupna vlaganja v tujini 
Odplač ila inoz. posojil 
Dolgoročni plasmani in 
skupne naložbe v drugih 
SR in SAP 
Obveznosti do manj razv. 
SR in SAP (vključ . prisp. za 
odpravo posledic potresa v 
Črni gori) 
Prirasti zalog 
RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA ZA 
INVESTICIJE V OSNOVNA 
SREDSTVA 
GOSPODARSTVA V SRS 

100,0 100,0 100,0 126,9 122,1 

7,5 
8,5 

7,0 
8,9 

9,6 
6,5 

172,3 113,3 
106,3 127,5 

1,2 2,3 5,9 180,0 243,6 

6,2 
34,8 

6,5 
36,1 

5,8 
23,7 

128,6 128,7 
156,5 126,9 

41,8 39,2 48,5 108,0 114,3 

Zlasti se v teh dveh letih ob precej nižjem realnem obsegu 
razpoložljivih sredstev za reprodukcijo povečuje delež odpla- 
č il inozemskih posojil. V primerjavi s preteklimi leti se precej 
povečujejo tudi dolgoročni plasmaji v tujino, zlasti kreditira- 
nje prodaje blaga na tujih trgih. Povečujejo se tudi obveznosti 
do manj razvitih SR in SAP Kosovo, ki vključujejo poleg 
prispevka za manj razvite SR in SAP Kosovo (v višini 1,83% 
DP družbenega sektorja) ter posebnega prispevka za najhi- 
trejši razvoj SAP Kosovo (0,03% DP) še prevzete obveznosti 
za vračanje anuitet SAP Kosovo ter sredstva za odpravo 
posledic potresa v Črni gori. 

Močno pa so se v teh dveh letih povečala sredstva, ki so jih 
organizacije združenega dela namenile v prirast zalog, zato se 
je njihov delež v razpoložljivih sredstvih za repordukcijo pove- 
čal precej več , kot je bilo planirano. 

Ob upoštevanju vseh teh odlivov sredstev so bila za investi- 
cije v osnovna sredstva gospodarstva v SR Sloveniji v letih 
1981 in 1982 razpoložljiva precej nižja sredstva, kot je bilo 
predvideno v družbenem planu. V globalu je v letih 1981 in 
1982 razpoložljivih za investicije v osnovna sredstva v SR 
Sloveniji le okoli 40% od skupaj oblikovanih sredstev za 
reprodukcijo, medtem ko je bila v planu predvidena udeležba 
48,5%. Realni obseg sredstev za gospodarske investicije se je 
leta 1981 zmanjšal v primerjavi z letom 1980 za 13% in po 
ocenah v letu 1982 še za nadaljnjih več kot 10%. V takih 
pogojih se zato izredno zaostrujejo možnosti za izvajanje 
politike razširjene reprodukcije in za uresničevanje predvide- 
nih sprememb v strukturi našega gospodarstva 

3. Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za 
končno porabo v SR Sloveniji 

Bilančni izračuni, izdelani na podlagi podatkov o doseženih 
gibanjih v letu 1981 ter analize in ocene možnosti razvoja v 
letu 1982, kažejo, da so se v prvih dveh letih tekočega srednje- 
ročnega obdobja oblikovala manj ugodna razmerja pri obliko- 
vanju in razporejanju razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji, 
kot je bilo predvideno v družbenem planu. 

V pogojih visoke inflacije so se ob znatno višji nominalni 
rasti vseh komponent pri oblikovanju in delitvi družbenega 
proizvoda oblikovala precej nižja realno razpoložljiva sred- 
stva od planiranih, zlasti zaradi nižje realne rasti družbenega 
proizvoda od predvidene (v dveh letih skupaj bo po doseda- 
njih ocenah dosežena poprečno komaj 1% realno rast celot- 
nega družbenega proizvoda). Poleg tega se je v zaostrenih 
pogojih zunanje likvidnosti naše države dodatni priliv inozem- 
skih sredstev v SR Slovenijo precej zmanjšal, tako da bodo po 
qcenah skupaj oblikovana (bruto) sredstva v SR Sloveniji v 
letu 1982 realno za okoli 2% nižja kot v letu 1980. 
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Udeležba v družbenem proizvodu v % 
1980 rea- 1981 rea- 

lizacija lizacija 
I. OBLIKOVANJE SREDSTEV 
DRUŽBENI PROIZVOD 

1982 Plan 
ocena1981-1985 

Udeležba v družbenem proizvodu v 
1980 ~~~ 

milij. din 
- tekoče cene 

Dodaten priliv 
inozemskih sredstev 
(inozemska posojila, 
skupna vlaganja 
tujih partnerjev in 
priliv anuitet od 
kreditov, danih v 
tujino) 
Priliv anuitet iz 
sklada za manj 
razvite SR in SAP 
SKUPAJ 
OBLIKOVANA 
(BRUTO)SRDSTVA 
II. ODLIVI 
SREDSTEV IZ SR 
SLOVENIJE: 
Odlivi sredstev v 
tujino (odplačila 
inozemskih posojil, 
skupna vlaganja in 
dolgoročni plasmaji 
v tujini) 
Obveznosti do 
zveznega proračuna 
(kotizacija in 
prometni davek) 
Obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP 
Kosovo, vključno s 
prispevkom za 
odpravo posledic 
potresa v Črni gori 
Drugi odlivi sredstev 
v druge SR in SAP 
(dolgoročni 
plasmaji, prispevki 
iz OD zaposlenih iz 
drugih SR) 
III. RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA ZA 
KONČNO PORABO 
VSRS 

250.388 337.574 438.846 
100,0 
100,0 
100,0 

5,8 

0,3 

106,1 

4,2 3,0 4,2 

0,3 0,3 0,4 

104,5 103,3 104,6 

7,5 

5,2 

2,5 

0,7 

90,2 

7,5 

6,2 

2,5 

0,7 

87,6 

6,7 

6,4 

2,5 

1,0 

86,7 

6,7 

5,9 

2,2 

2,0 

87,8 

Oblikovana sredstva so bila v prvih dveh letih nižja od 
planiranih. Hkrati so se v prvih dveh letih tekočega srednje- 
ročnega obdobja precej povečale obveznosti SR Slovenije do 
zveznega proračuna, odlivi sredstev v tujino so zaradi znatno 
več jih obveznosti za odplač ila inozemskih kreditov iz prete- 
klih let mnogo več ji od dodatnega priliva inozemskih sred- 
stev, zato prihaja do neto odliva sredstev v tujino. Prav tako se 
povečujejo tudi odlivi sredstev v druge SR in SAP, zlasti na 
osnovi dolgoročnih plasmanov in skupnih vlaganj. Na tej 
osnovi se je delež razpoložljivih sredstev za porabo v SR 
Sloveniji v družbenem proizvodu zmanjšal od 90,2% v letu 
1980 na okoli 86,7% v letu 1982, njihov realni obseg pa bo po 
ocenah leta 1982 za okoli 3% nižji kot v letu 1980, medtem ko 

|la v družbenem planu predvidena povprečna letna rast za 
okoli 2,6%. V okviru tako zmanjšanih skupno razpoložljivih 
sredstev za porabo v SR Sloveniji so se v letu 1981 in po 
dosedanjih ocenah o možnih okvirih razvoja v letu 1982 posa- 
mezne oblike končne porabe gibale takole: 

DRUŽBENI 
PROIZVOD 
Razpoložljiva 
sredstva za končno 
porabo v SRS 
Osebna potrošnja 
vtem: 
- osebni dohodki 
Družbeni standard 
vtem: 
- materialni izdatki 
- investicije 
v družbene 
dejavnosti 
- investicije 
v stanovanjsko 
izgradnjo 
Investicije 
v osnovna sredstva 
gospodarstva 
Prirasti zalog 
in strateške rezerve 
Splošna poraba 
(materialni izdatki 
in investicije) 
Ostalo (časovne 
razmejitve, prenosi 
neuporablj. 
sredstev, računska 
odstopanja idr.) 

1981 1982 Plan 
realiz. realiz. ocena 1981-1985 

100,0 100,0 100,0 

90,2 

42,6 
33,9 

16,1 
6,3 

3,1 

6.7 

19,0 

10,2 

4.8 

2,5 

87,6 86,7 

40.8 
32.9 

15,3 
6,5 

40,4 
32,3 

13,8 
6,5 

2,5 1,7 

6,3 5,6 

15,5 13,8 

13,1 12,8 

4,9 4,7 
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100,0 

87,8 

42,0 
33,5 

15,2 
6,5 

2.6 

6,1 

17,6 

8,0 

4.7 
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Osebna potrošnja prebivalstva je zlasti spričo visokeaa 
padca realnih osebnih dohodkov v letu 1981 in njihoveqa 
neaa nhrinh" v.'®tu 1982 v Prvih dveh letih srednjeroč- nega obdobja zmanjšala svojo udeležbo v družbenem oroi- 

* dm?hfin«r 23 °^stotne točke (|eta 1980 je.njen delež v 
Hncint h PrO'zvodu znašal 42,6%, v letu 1982 pa bo po 
DorahP hn °Ce „PaC!el na 40'4%)' Realna raven osebne 
9

0 bl °hP„ i ocenah v letu 1982 za okoli 10% nižja kot v letu 
rlJ rtr ce!o,na osebna potrošnja so znižali svoj 
letu 1980 na STvTetlf 1°982).°Sebni (°đ  3*'9% V 

Tudi sredstva za družbeni standard so v prvih dveh letih 
zaradi visokega znižanja investicij v družbeni standard znižala 
svoj delež v družbenem proizvodu. Zlasti se je v tem obdobju 
zmanjšal realni obseg investicij v družbene dejavnosti, pa tudi 
delež sredstev za investicije v stanovanjsko gradnjo se ie 
znižal bolj kot je bilo predvideno v družbenem planu. 

Kot posledica že omenjenih gibanj na področju oblikovanja 
sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu se je v prvih dveh 
letih tega petletnega obdobja močneje kot je bilo predvideno 
zmanjšala tudi udeležba sredstev za gospodarske investicije v 
osnovna sredstva (njihov delež v družbenem proizvodu je leta 
it fl°/Z[wtal f19%' Vs le!U, l982 pa b0 po ocenah PBdel na 13,8 /o.) Hkrati pa se je delež sredstev, namenjenih za priraste 
zalog surovin, reprodukcijskih materialov in končnih proizvo- 
dov povečal (od 10,2% v letu 1980 na okoli 13% v letu 1982) 
medtem ko je bilo v družbenem planu predvideno, da se bo 
njihova udeležba v družbenem proizvodu precej znižala. 

S tem se je obseg razpoložljivih sredstev za gospodarske 
naložbe v SR Sloveniji v letu 1982 že približal razpložljivim 
sredstvom za enostavno reprodukcijo (saj je delež sredstev 
?^rtl?aci'e po Prec|pisanih minimalnih stopnjah znašal v letu 1982 okoli 11% družbenega proizvoda). 

a . dohodw "« "potlenega so se v letu 1982 v globalu znliall za faiiikt u ^ P* *° blle med posameznimi delavnostmi precejinje 
£b 9" *° i* V B,0b,"u znUaM ™ 8 od,,otkov. °<l v Industriji za s,9 odstotka, v negospodarstvu pa za 11,9 odstotka, pri čemer le bil nalveč II 
odatottov?^zLVHU,UiM?OCl#ln*n? y*r,tvu ln v r«P"fc>ll*klh organih uprave (13 kfl n?« ? 1882 P« ocenjujemo poprečni padec realnih osebnih dohod- kov na zaposlenega v globalu za okoli 1 odstotek. 

12 priloga poročevalca 



3. Nove ocene možnih okvirov razvoja 
SR Slovenije v letih 1982-1985 in v 
celotnem srednjeročnem obdobju 

1. Dosežena materialna gibanja v letu 1981 in dosedanje 
ocene materialnih okvirov razvoja v letošnjem letu kažejo, da 
bo v pr^h dveh letih tekočega srednjeročnega obdobja dose- 
žena precej nižja gospodarska rast od povprečno predvidene 
v družbenem planu SR Slovenije za celotno petletno obdobje. 
Res je sicer, da se je že ob pripravi družbenega plana raču- 
nalo, da bomo spričo zaostrenih pogojev gospodarjenja, zla- 
sti problemov pri oskrbi z nafto in njenimi naraščajoč imi 
cenami, težav pri oskrbi s surovinami in reprodukcijskim 
materialom in reševanju problemov devizne in plačilne bi- 
lance naše države, v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja 
dosegali nižjo stopnjo gospodarske rasti od povprečno plani- 
rane za celotno petletno obdobje. Vendar pa so se nekateri 
razvojni problemi v teh dveh letih bolj zaostrili, kot se je z 
njimi računalo ob pripravi družbenega plana. 

Analize in ocene ter bilančni izračuni kažejo, da izpada pri 
doseženih materialnih gibanjih v prihodnjih treh letih ne bo 
mogoče nadomestiti. Ob predpostavki, da bo v prvih dveh 
letih dosežena le okoli 1% letna rast celotne proizvodnje, 
preostaja, da bi morali v prihodnjih letih doseč i povprečno 
5 3% stopnjo rasti, da bi izpolnili predvideno rast po srednje- 
ročnem planu (3,5% povprečno letno) kar je v sedanjih pogo- 
jih nerealno. 

V prihodnjih letih je treba zato računati le s postopnim 
zviševanjem dinamike rasti, tako da bi bilo ob okrepljenih 
naporih možno doseč i v letih realnnega bruto dohodka, ozi- 
roma v celotnem petletnem obdobju okoli 1,6% povprečno 
letno. x • 

Ti izračuni temeljijo na predpostavki, da bodo začasni 
ukrepi za zagotavljanje devizne likvidnosti države veljali le do 
konca leta 1982 in da se bo izvoz blaga in storitev na konverti- 
bilno področje v letu 1982 povečal nominalno najmanj za 
30%, oziroma v letih 1982-1985 za 15% letno. Kolikor pa ne 
bi uspeli uresnič iti tako visokega porasta izvoza, utegne v 
prihodnjih letih priti do dodatnih vplivov na zmanjšanje mož- 
nosti razvoja v SR Sloveniji. 

Zaradi sprejetih ukrepov na področju amortizacije bi pred- 
pisana amortizacija po minimalnih stopnjah v petih letih 
realno porasla za okoli 40%, medtem ko bo dohodek v letu 
1985 realno ostal približno na ravni leta 1980. 

Pri oblikovanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v 
svobodni menjavi dela naj bi tudi v prihodnjih letih zadržali 
politiko 10-odstotnega zaostajanja njihove rasti za rastjo do- 
hodka. Na tej osnovi bi se sredstva za skupno porabo, brez 
sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ter starostnega zavarovanja kmetov v letih 1982-1985 
povečevalo v globalu po stopnji 0,2% poprečno letno. Zaradi 
realnega znižanja v letih 1981 in 1982 pa bo v letu 1985 
dosežen realno za okoli 3% nižji obseg sredstev kot v letu 
1980. 

Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja naj bi v letih 1982-1985 zaradi hitrejše rasti števila 
upokojencev rasla po stopnji 3,3% poprečno letno, v celot- 
nem petletnem obdobju pa po stopnji 1,5% poprečno letno. 

Celotna sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, obliko- 
vana v svobodni menjavi dela bi tako v obdobju 1982—1985 
rasla po stopnji 1,3% letno, oziroma bodo v celotnem srednje- 
ročnem obdobju približno ohranila realno raven iz leta 1980. 

Sredstva za osebne dohodke naj bi v prihodnjih letih nara- 
ščala skladno z rastjo dohodka, s č imer bi dosegli, da bi č isti 
osebni dohodki na zaposlenega naraščali v skladu z rastjo 
produktivnosti dela, (to je okrog 1% povprečno letno), vendar 
pa bodo kljub takšni rasti v letih 1983-1985 zaradi zmanjšanja 
v letih 1981 in 1982 v letu 1985 za 6% nižji kot v letu 1980 (v 
družbenem planu je bilo predvideno, da bi bila leta 1985 
realna raven osebnih dohodkov za 6,7% višja kot v letu 1980). 

V družbenih dejavnostih naj bi osebni dohodki na zaposle- 
nega v prihodnjih letih rasli enako kot v gospodarstvu, kar pa 
pomeni, da bi ob več jem realnem padcu v letih 1981 in 1982 v 
celem srednjeročnem obdobju bolj padli kot osebni dohodki v 
gospodarstvu. Materialni stroški in drugi elementi cen storitev 

15. Izračun temelji na tečaju 27,30 din za$. 

družbenih dejavnosti naj bi rasli skladno z rastjo dohodka v 
gospodarstvu, kar pa pomeni, da se bodo sredstva za investi- 
cije v osnovna sredstva teh dejavnosti zmanjšala precej bolj, 
kot je bilo planirano. . 

Sredstva za republiške in občinske proračune naj bi v 
prihodnjih letih realno naraščala za 10% počasneje od rasti 
dohodka. Zaradi realnega zaostajanja v letih 1981 in 1982 pa 
bodo sredstva za splošno porabo v letu 1985 realno nižja za 
okoli 10% kot v letu 1980. 

2. Ocene možnosti za oblikovanje in porabo sredstev za 
reprodukcijo v letih 1982-1985. 

Dosežena razmerja pri oblikovanju in porabi razpoložljivih 
sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu v letu 1981, ocene za 
leto 1982 in nove ocene možnosti razvoja v prihodnjih letih 
kažejo, da se bodo v celotnem srednjeročnem obdobju obli- 
kovala v globalu precej nižja sredstva za reprodukcijo od 
predvidenih v družbenem planu. 

Sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo ter re- 
zerve iz delitve dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela bodo ob izvajanju nakazane politike delitve dohodka v 
prihodnjih letih v obdobju 1981-1985 znašala okrog 287,9 
mlrd din (v cenah 1980) medtem ko je bilo v planu predvideno, 
da bodo znašala okoli 311 mlrd din. 

Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank bodo v 
zaostrenih pogojih kreditno monetarne politike občutno 
manjša od planiranih, zlasti pa bodo manjša kreditna sredstva 
iz tujine. Skupaj bodo domača in inozemska posojila v celot- 
nem petletnem obdobju znašala okoli 50 mlrd din in bodo za 
okoli 25 mlrd din manjša od planiranih (76,6 mlrd din). 

Skupaj oblikovana sredstva, ki bodo po ocenah razpolož- 
ljiva v tem petletnem obdobju za reprodukcijo v gospodar- 
stvu, bodo znašala okoli 422 mlrd din in bodo za okoli 50 mlrd 
din nižja od planiranih v družbenem planu (471,4 mbrd din). 

V okviru porabe sredstev za reprodukcijo bodo v prihodnjih 
letih ob predvideni višji rasti izvoza blaga in storitev precej 
porasli plasmaji organizacij združenega dela v tujino, zlasti 
kreditiranja izvoza, vendar pa bo njihov obseg zaradi nižje 
realizacije v letu 1981 v petletnem obdobju nekoliko nižji od 
planiranega (ocena 43,7 mlrd din, plan 45,5 mlrd din). Dinar- 
ska vrednost odplač il inozemskih posojil, ki je v letih 1981 in 
1982 izredno porasla, bo v prihodnjih letih spričo precej 
manjšega obsega novih kreditov nižja, vendar bo v celotnem 
petletnem obdobju nekoliko več ja od planirane (32,5 mlrd din, 
plan 30,6 mlrd din). 

Dolgoročni plasmani in skupna vlaganja naših OZD v dru- 
gih SR in SAP bodo v dosedanjih ocenah realizirani v predvi- 
denem obsegu in bodo v petih letih znašali okoli 22,4 mlrd 

Za pokrivanje obveznosti do manj razvitih SR in SAP Ko- 
sovo, ter za prispevke za odpravo posledic potresa v Crni gori, 
bo po ocenah treba nameniti okoli 25,3 mlrd din; (plan 27,5 
mlrd din). . •, . 

Kljub temu, da se v bilančnih izračunih za prihodnja tri leta 
računa s precejšnjim znižanjem deleža sredstev, ki naj bi se 
namenila za prirast zalog, bodo v celotnem petletnem ob- 
dobju ta sredstva zaradi visokega povečanja v letih 1981 in 
1982 nekoliko višja od planiranega obsega (113,7 mlrd din; 
plan 111,5 mlrd din). 

Tako bo po novih ocenah ostalo v obdobju 1981-1985 na 
razpolago za naložbe v osnovna sredstva v SR Sloveniji okrog 
181,4 mlrd din, kar je za okoli 47 mlrd din manj kot je bilo 
predvideno v družbenem planu. Takšna razmerja bodo pov- 
zroč ila, da bo obseg investicij v osnovna sredstva gospodar- 
stva ob koncu tega petletnega obdobja realno za okoli 10% 
nižji kot v letu 1980. 

3. Razpoložljiva sredstva v SR Sloveniji bodo v prihodnjih 
letih naraščala počasneje od rasti družbenega proizvoda. 
Zaradi visokih obveznosti za odplačila inozemskih posojil iz 
preteklih let in močno skrčenih možnosti za dodaten priliv 
inozemskih sredstev bo prišlo do neto odliva sredstev v tujino. 
Tudi obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna bodo 
zaradi manjšega priliva izvirnih dohodkov federacije v prihod- 
njih letih naraščale hitreje od rasti družbenega proizvoda. 
Hkrati se bodo še močneje kot v letih 1981-1982 povečevali 
tudi odlivi sredstev v druge republike, zlasti na osnovi dolgo- 
ročnih plasmajev in skupnih vlaganj. 

Na tej osnovi bodo razpoložljiva sredstva za končno potroš- 
njo v SR Sloveniji v letih 1982-1985 naraščala za okoli 1,5% 



letno, v celotnem petletnem obdobju pa se bodo spričo padca 
v letu 1981 povečala le za okoli 0,7% letno (medtem koje bilo 
v planu predvideno, da naj bi porasla za 2,6% letno). Da bi 
ohranili porabo v okviru razpoložljivih sredstev, bodo morale 
vse oblike porabe tudi v prihodnjih letih znižati svojo ude- 
ležbo v družbenem proizvodu, kar je razvidno iz naslednje 
tabele: 

Udeležba v družbenem proizvodu v % 
Ocena Ocena Plan 

  1982-85 1981-85 1981-85 
DRUŽBENI PROIZVOD 
Razpoložljiva sredstva 
za porabo v SRS 
Osebna potrošnja v tem: 
- osebni dohodki 
Družbeni standard v tem: 
- materialni izdatki 
- investicije v družbene 
dejavnosti 
- investicije v stanovanjsko 
izgradnjo 
Investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva 
Prirasti zalog 
in strateške rezerve 
Splošna poraba 
(materialni izdatki 
in investicije) 

100,0 100,0 

86.3 
38.1 
30.4 
14,0 
6,5 

1,9 

5,5 

15.2 

9,2 

4,8 

86,6 
38,2 
30,5 
14.1 
6.5 

2,0 

5.6 

15.2 

9,9 

4,8 

100,0 

87,8 
42,0 
33.5 
15,2 
6.5 

2.6 

6,1 

17.6 

8,0 

  4,7 
.Nakazana razmerja v razporeditvi razpoložljivih sredstev za 

potrošnjo v SR Sloveniji kažejo, da bo potrebno v prihodnjih 
J? !7acja'ie za9°tavljati izredno varčno potrošnjo na vseh področ jih, manjša razpoložljiva sredstva pa usmerjati na tista 

področja in dejavnosti, ki lahko čimprej prispevajo h krepitvi 
izvozne usposobljenosti združenega dela in na ta način k višii 
rasti družbenega proizvoda. 

4. V sledeč i tabeli prikazujemo temeljne kazalce razvoja, ki 
jih bo treba v okviru sprememb osnutka družbenega plana SR 
Slovenije upoštevati. 

- cene 1980 
 - stopnje rasti v % 

Ocena Nova Družbeni 
možnosti ocena plan 

razvoja možnosti 81-85 
82-85 razvoja 

81-85 
Družbeni proizvod 2,0 
Industrijska proizvodnja 2^0 
Kmetijska proizvodnja 4,0 
Zaposlenost v združenem delu 1,2 
Produktivnost dela v 
gospodarstvu 0,8 
Izvoz blaga in storitev 5,2* 
Uvoz blaga in storitev** - 1,1 
Razpoložljiva sredstva za 
potrošnjo v SR Sloveniji 1,5 
Osebna potrošnja 1,9 
vtem: osebni dohodki 1,5 
Sredstva za skupno porabo 1,3 
vtem: - sredstva SIS družb, 
dejav. 0,2 
- sredstva za pok. inv. zavar. 3,3 
Sredstva za splošno porabo v 
SRS -1,9 
Delež investicij v osnovna 
sredstva v družbenem 
proizvodu 23,0 
v tem: 
- gospodarske investicije 15,2 
- negospodarske investicije 7,8 
od tega: - stanovanjska grad. 5,5 
Delež prirasta zalog in 
strateških rezerv v družbenem 
proizvodu 9,2 

1,6 
2.0 
3,5 
1.1 
0,5 
8,1 

- 2,3 
0,7 

- 0,5 
-0,6 

0,1 

- 0,6 
1,5 

- 2,4 

23.1 

15.2 
7,9 
5,6 

9,9 

3.5 
3.6 
3.5 
1,8 

1,8 
7,1 
1,1 
2.6 
3,1 
3,1 
3,3 

3,1 
3.7 

3,1 

26,7 

17,6 
9,1 
6,1 

8,0 

4. Razvojne naloge na področju 
gospodarstva * 

4.1. Uresničevanje usmeritev investicijske 
politike 

1 • Zaradi zmanjšanja skupno razpoložljivih sredstev za na- ložbe v osnovna sredstva, ki bodo v obdobju 1981-1985 
znašala predvidoma 300 mlrd din (plan 369,4 mlrd din) in 
sprememb v strukturi oblikovanja virov sredstev ne bo mo- 
goče uresnič iti planiranega obsega in strukture naložb. 

Manjša razpoložljiva sredstva za naložbe, občutno manjši 
uvoz opreme in drugi ukrepi so v SR Sloveniji v letu 1981 
privedli do tolikšnega zmanjšanja obsega investicij, da je 
delež investicij v družbenem proizvodu padel na 23,6% od 
(29,3% v letu 1980) in je nižji od povpreč ja planiranega za 
obdobje 1981-1985 (26,7%). Ocenjujemo, da se bo v letu 1982 
nadalje zmanjšal. 

Delež naložb v priraste zalog in za oblikovanje strateških 
rezerv se je v družbenem proizvodu v letu 1981 povečal na 
13 1% (10,2% v letu 1980), tudi predvidevanja za leto 1982 
kažejo na nadaljnje ohranjanje visokega deleža zalog (12,8%), 
čeprav je družbeni plan predvidel, da se bo delež prirastov 
zalog in strateških rezerv v družbenem proizvodu zmanišal 
(8,0% v obdobju 1981-1985). 

Ocenjujemo, da bo v letih 1983-1985 nadaljnje zmanjševa- 
nje deleža investicij v osnovna sredstva v družbenem proi- 
zvodu predvidoma zaustavljeno tako, da bo v obdobju 
1981-1985 dosežen 23,1% delež (plan 26,7), delež družbe- 
nega proizvoda za prirast zalog in strateške rezerve pa bo 
dosegel 9,9 (plan 8%). 

2. Izplač ila za investicije v osnovna sredstva so bila v letu 
1981 nominalno 11,6% višja kot v letu 1980 (v tem gospodar- 
ske investicije za 8,0%, investicije v stanovanjsko dejavnost 
za 26,7%, ostale negospodarske investicije pa za 7,1%), kar je 
bistveno manj od rasti cen in kaže na realni padec investicij- 
ske dejavnosti za okoli 20%. Ker pa je del investicijske porabe 
ostal neevidentiran, je realni padec investicijske dejavnosti 
ocenjen na okoli 15%. Občutno seje zmanjšalo število novo- 
začetih več jih investicijskih objektov v drugi polovici leta1, kar 
bo hkrati z dograditvijo nekaterih že prej začetih več jih objek- 
tov imelo za posledico nižji obseg izplač il v tem in prihodnjem 
letu . V nezmanjšanem obsegu pa se je nadaljevala gradnja 
manjših objektov, rekonstrukcij in zamenjav. 

3. Omejitve naložbene aktivnosti predvsem na manjše re- 
konstrukcije in modernizacije je v drugi polovici leta 1981 
(obdobje avgust-december) privedla do ugodnejše strukture 
virov financiranja novozačetih objektov. Tudi v strukturi celot- 
nih izplač il za investicije se je v letu 1981 delež sredstev 
organizacij združenega dela in SIS s področja gospodarstva 
povečal na 44,6% (v letu 1980 39,3%), delež bančnih kreditov 
je zmanjšan na 32,9% (39,2%), delež plasmajev preko bank je 
7,2% (6,9%), delež drugih sredstev pa je 15,3% (14,6%). 
Podatki za leto 1982 kažejo, da se delež lastnih sredstev 
gospodarstva še povečuje, delež bančnih kreditov in plasma- 
jev pa se zmanjšuje. Z vključevanjem večjih investicijskih 
programov se bodo ta razmerja poslabševala. 

4. V strukturi investicij v prvem letu planskega obdobja ni 
prišlo do bistvenih premikov. Nadaljevala se je gradnja v 
prejšnjem obodbju začetnih objektov3, programi za več je 
nove objekte4 pa so bili obravnavani v komisijah za oceno 
investicij in bodo k spremembi strukture prispevali v letoš- 
njem letu, v več jem delu pa šele v letu 1983 in kasneje 

Pri tem Je v Izhodišč ih ta Izračun stopanj raatl 1982-1985 upoitevano da bo w 
letu 1982 Izvoz blaga porastel za okoli 30%: "brez energetskih surovin 

K ¥dx°.w p-487 • pS&sssbk 
;v "l"?9.8,? ,0 b,nl<* • podro6|a SR Slovenije odobrile za 38% mani novih 
letu'^Bao* Ohin*. OV ™ •'•"ovanjako-komunalno gradnjo) kot v vr.rfoi^in m u UJJJ ,la P°vP'*tn« udeleiba kredite v predračunski vrednosti Investicij« Iz 48% v letu 1980 ne 42% v letu 1881. 
».I!! 2°*f poU*bt!ih ,r'd,,,v 11 dokončanje te začetih ob|ektov Je bila na 
cenah 1980nOW° P obdobja 1#81-198S ocenjena na okoli 70 mlrd din v 
Ib.mn« lf.il Vt. '""T1*"* i* oc?no lnv",le|l Obravnavala 333 novih Inveatloll s •kupno predrečuneko vrednoatjo 21,5 mlrd din, od tega »7 Izvozno uamerlenlh InveatlcIJ e predrečuneko vrednoatjo 7,4 mlrd din. 
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V primerjavi s planirano strukturo bodo v prvih dveh letih 
izvajanja plana največja odstopanja na področ ju gospodarske 
infrastrukture, kjer smo za obdobje 1981-1985 načrtovali 
29,1% delež od proizvodnih investicij, dosežena pa bo po 
oceni okoli 20% ter na področ ju surovinskih dejavnosti, ki 
bodo v strukturi dosegle za okoli 4 poene manjši delež od 
predvidenega. 

Na področ ju kmetijstva naložbe ne potekajo v skladu s 
predvideno dinamiko, v prvih dveh letih pa bo po oceni 
investirano okoli 30% od vseh planiranih investicij v obdobju 
1981-1985. 

Na področ ju investicij v dejavnosti, ki so izvozno usmerjene 
in razvojno-tehnološko intenzivne5 pa ocenjujemo, da bo 
predviden delež za te dejavnosti v letih 1981-1982 dosežen. 

V začetku letošnjega leta se je pričelo z gradnjo 14 več jih 
programov s predračunsko vrednostjo nad 50 milj. din. ki 
bodo predvidoma pomembneje povečali izvoz na konverti- 
bilno področ je, obratovati pa bodo začeli leta 1983 in v za- 
četku 1984. V pripravi je še 54 izvozno intenzivnih projektov6). 
Pretežni del teh naložb bo realiziran pri dosedanjih izvoznikih 
in sicer za modernizacijo in razširitev obstoječe proizvodnje. 

5. Planirane strukture investicij v osnovna sredstva proizvo- 
dnih dejavnosti v obdobju 1981-1985 zaradi zmanjšanja raz- 
položljivih sredstev za naložbe ter sprememb v strukturi obli- 
kovanja virov sredstev, ne bo mogoče uresnič iti (plan 267,4 ' 
mrd din, ocena možnosti 221,0 mrd din). 

Na področ ju gospodarske infrastrukture ne bo možno ure- 
snič iti planiranega obsega vlaganj. Znotraj infrastrukture se 
bo njen razvoj prilagodil skrčenim možnostim zaradi občut- 
nega zmanjšanja lastnih sredstev ter manjših možnosti anga- 
žiranja domačih in tujih posojil za financiranje planiranih 
naložb v gospodarski infrastrukturi. Na področ ju elektroener- 
getike bo potrebno zagotoviti program, ki omogoča najnuj- 
nejšo oskrbo z električno energijo. 

Na področ ju kmetijstva naj bi, zaradi njegove nujne priori- 
tete po možnosti zadržali planiran obseg naložb, nikakor pa 
ne bi zmanjšali njihovega deleža (5,3%). 

Zaradi vse močnejše potrebe po povečanju izvoza in hitrej- 
ših uč inkih bo več ji delež naložb namenjen izvozno in ra- 
zvojno tehnološko intenzivnim investicijam, čeprav pa pri 
skrčenih razpoložljivih naložbenih sredstvih za vse naložbe, 
povečan delež ne pomeni bistveno večjega obsega teh na- 
ložb. Vendar bo za realizacijo teh naložb zelo pomembno 
interesno združevanje sredstev na osnovi udeležbe v ustvarje- 
nem deviznem prihodku. 

V surovinski dejavnosti bodo zaradi zaostrenih pogojev 
gospodarjenja, povečanega obveznega združevanja sredstev 
za gospodarsko infrastrukturo in sprememb v strukturi obli- 
kovanja sredstev za reprodukcijo tozdov, možnosti za realiza- 
cijo več jih surovinskih projektov močno zmanjšane, še zlasti 
ob odsotnosti bančnih sredstev, ki tvorijo pomemben vir za 
financiranje večjih projektov in hkrati pritegnejo sredstva 
sovlagateljev. Ob zmanjšanem obsegu razpoložljivih sredstev 
je, v sedanjem gospodarskem trenutku namreč , nujno vlagati 
v objekte, ki hitreje vračajo vložena sredstva in so energetsko 
manj intenzivni. 

Prioritetne naloge na področ ju izvoza, kmetijstva in infra- 
strukture bodo zahtevale realokacijo sredstev iz drugih po- 
droč ij, zato se bo delež drugih investicij občutno zmanjšal 
glede na preteklo obdobje. 

6. V letošnjem letu sprejeti zakon o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu opredeljuje odnose pri gospodarjenju z investi- 

5Turizem In gostinstvo, promet brez Infrastrukture, del lndustri|e (predelave barvastih kovin, predeleva nekovinskih rudnin, predelava kovin, stroleflradn|s, proizvodnja prometnih sredstev, iad|edelnl»tvo, prolzvodn|a električnih strojev 
In aparatov vključno z elektroniko, predelava kemičnih 1^»"» razen cevtsklh surovin, prolzvodn|a končnih lesnih In tekstilnih Izdelkov, 
krzne, obutve In galanterije, predeleva kavčuka, proizvodnja pl|ač , grafična delavnost ter proizvodnja raznovrstnih Izdelkov). •Z realizacijo predvidenih naložb bi noallcl Investicij povečali evo| devizni priliv v primerjavi s tem, ki ga sedaj dosegajo, za 585 milj. $, kar slovenskega devlznege priliva v letu 1981. Pri tem pe bi tudi znliall delei 
deviznega odliva v deviznem prilivu od sedanjih 88% na 60% po zaključenih 
Učinki predvidenih Izvoznih naloib ne upoštevalo vpliva zakona In spremljajoč ih 
odlokov o pogojih In načinu razpolaganja In uporabe ustvar|enlh konvertibilnih deviz v plač ilih do tu|lne In o zadolževanju v letu 1982.   ' Na to kaže tudi struktura predračunskih vrednosti naložb, k|er je delež gredbe- nlh del zelo nizek (21%, v preteklih letih 40-50%), kar pa |e deloma tudi poaledlca zakona o začasni prepovedi gradnje ob|ektov. 
'Novi Izvozniki ee pojavl|ajo v elektroindustriji, kemični In kovinsko predelovalni Industriji. 

cijskimi sredstvi in določa strokovne podlage za investicijsko 
odloč itev, presojo družbene in ekonomske upravičenosti ter 
postopek za ugotovitev družbeno politične in druge odgovor- 
nosti za pomanjkljivosti v strokovni podlagi, pri odloč itvi ter 
za opustitve pri uresničevanju investicijske odloč itve. Do- 
ločbe tega zakona so izhodišča za izvedbene predpise iri 
družbene dogovore v zvezi s kvalitetnejšim izvajanjem investi- 
cijske aktivnosti, ki je bila dosedaj pri mnogih projektih for- 
malistično in nerealno prikazana. Projekti so se ob podpori 
regijskih družbenopolitičnih skupnosti ter temeljnih bank za- 
čeli namreč izvajati, še preden je bila utemeljena širša druž- 
bena koristnost projekta. 

Dobršen del aktivnosti za kvalitetnejšo pripravo investicij je 
bil v SR Sloveniji storjen v drugi polovici leta 1981, ko sta 
začela veljati Dogovor o družbeni in strokovni aktivnosti na 
področ ju investicij ter zakon o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določe- 
nih objektov in opreme v letu 1981. Z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o graditvi objektov je bila koncem 
lanskega leta določena obveza vseh investitorjev,9 da dajejo v 
ocenjevanje svoje investicije. 

K bolj smotrni porabi naložbenih sredstev v dobršni meri 
prispeva tudi v letošnji resoluciji sprejeta obveza o postop- 
nem prilagajanju obrestnih mer stopnji inflacije. Z medbanč- 
nim dogovorom o skupni politiki obrestnih mer je uveljavljena 
politika diferenciarnih obrestnih mer, ki ne samo pospešuje 
oblike varčevanja, ampak tudi zaostruje minimalno rentabil- 
nost vloženih družbenih sredstev. Ker obrestna mera kljub 
temu ne dosega inflacijske stopnje je z ukrepi monetarne 
politike omejen obseg sredstev dolgoročne naložbe (odlok o 
15,8% letni dovoljeni rasti bančnih kreditov ter predpisi o 
75% plasmanu kratkoročnih sredstev v kratkoročne naložbe). 

Letošnja politika poslovnih bank zagotavlja dopolnilna 
sredstva zlasti izvoznim projektom 1? ali pa zanje olajšuje 
združevanje sredstev sovlagateljev z organizacijo konzorci- 
jev. 

Povečana amortizacijska stopnja se bo odrazila v poslov- 
nem rezultatu gospodarstva in v novih investicijskih progra- 
mih v pričakovanem dohodku, ki ga je z letošnjim letom težje 
dosegati kot v pogojih kalkulacije s podcenjeno amortizacijo. u 

V več ji meri bo treba pospešiti tudi uporabo obveznic kot 
instrumenta za koncentracijo sredstev za prednostne naloge, 
zlasti še za pretežno izvozne programe. Zate programe in za 
razvojno tehnološko intenzivne dejavnosti je potrebno stimu- 
lirati združevanje dela in sredstev, ne samo z dopolnilnimi 
sredstvi bank ter z zagotavljanjem realne vrednosti sredstev, 
ki jih združujejo vlagatelji, ampak tudi z olajšavami pri davku 
na dohodek v prvih letih aktiviranja zmogljivosti. 

Na področ ju neproizvodnih in negospodarskih investicij bo 
potrebno tudi v letu 1983 podaljšati ukrepe in ohraniti v planu 
predvidene omejitve gradnje objektov, ki se financirajo na 
podlagi samoprispevkov. 

7. Glede na to, da ukrepi, zlasti iz kreditnomonetarnega in 
zunanjetrgovinskega področja, delujejo na investicjjsko poli- 
tiko letos dovolj intenzivno f2 na načrtovano zmanjšan in da 
novi projekti ne vstopajo več avtonomno v investicijski pro- 
ces, ocenjujemo, da bo v letu 1983 zadržana investicijska 
stopnja za vlaganja v osnovna sredstva na ravni leta 1982. 

Ker se tako predvidevanje ujema s stopnjevano restrikcijo 
pri uvozu opreme, ki je v krajšem obdobju ni moč proizvesti 
doma in je poleg tega tudi kreditirati, nadalje tudi z ne preveč 
vzpodbudnimi ocenami o možnostih pospeševanja stanovanj- 
ske gradnje (ki je sicer brez uvozne substance), postaja vse 
bolj jasno, da investicijsko popraševanje v prihodnjem letu ne 
bo generiralo pozitivne rasti družbenega proizvoda. To na- 

* Metodologija vrednotenja je Izdelana za področ |e Induatlje. Pripravljeni pa so tudi kriteriji za področje gostinstva In turizma, trgovine In trgovinskih skladltč , drobnega gospodarstva tar gradbaništva In induatrija gradbanaga matanala. Tik prad »prajatjam to krltarljl za vradnotanja programov za kmatljstvo In ribištvo, promat In zvaza, proizvodnjo alaktrlčna anarglja tar gozdnih caat. V pripravi pa 
so ša krltarljl za področja stanovanjaka gradnja, vodnaga gospodaratva, Šol- stva, kultura, zdravatva, otroikaga varstva In talaana kultura. 10To ta kaža v odstopanju od načala, da LJublJanaka banka kradltlra za InduatriJ- aka projakta alcar najvač 30% dalai v pradračunakl vradnoatl. 11 Nadopustno bi bilo, da M augastlja o zmanjšanju amortlzacijaka stopnja v latu 1982 zaradi prlčakovanaga vallkaga povačanja Izgub tudi ob uvaljavltvl taga zmanjšanja uporabljali tudi pri Izračunih donoanosti novih InvaatlcIJ. 12 Nakatara ocana kažajo, da Ja raalan padac Invaatfcljaka potrošnja zapolnilo povačanja aplošna In akupna poraba, kar nikakor nI dlj raaoludjaklh nalog. 
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logo bodo morale prevzeti že izgrajene zmogljivosti in njihovo 
boljše izkoriščanje zlasti v dejavnostih, ki imajo izvozne mož- 
nosti in zadostno devizno donosnost. 

Zato bo treba poiskati dovolj vzpodbudne rešitve, da načr- 
tovano skromno povečanje razpoložljivih sredstev za naložbe 
usmerimo v razvojno tehnološke intenzivne dejavnosti, ki so 
istočasno izvozne. 

8. Gospodarska situacija in konkretni ukrepi kreditno-mo- 
netarne politike zožujejo možnost oblikovanja in razporejanja 
razpoložljivih sredstev za naložbe. Tako se lahko uporabi za 
dolgoročne naložbe poleg dolgoročnih sredstev le še 25% 
kratkoročnih sredstev. Temu predpisu se bodo banke v Slove- 
niji (rok je 30. 6. 1982) zaradi obstoječe strukture sredstev 
težko prilagodile, saj so bančne naložbe tudi letos globalno 
omejene. Povečanje naložb je v letu 1982 v primerjavi z letom 
1981 omejeno na 15,8%, kar je znatno nižje od ocenjene 
nominalne rasti družoenega proizvoda. 

Postopen prenos nalog selektivnega kreditiranja iz Naro- 
dne banke na poslovne banke se še ni začel. Še naprej se pri 
Narodni banki Jugoslavije uporabljajo sredstva iz primarne 
emisije za široko pahljačo namenov. To onemogoča uč inko- 
vite podpore pri oskrbovanju gospodarstva z denarjem za 
selektivne namene. 

Ena od oblik dotoka sredstev za zvezni proračun so bila v 
letu 1981 tudi sredstva primarne emisije. Po planu za leto 
1982 pa zvezni proračun ne predvideva sredstev iz primarne 
emisije. 

Za kreditiranje izvoza opreme in izvajanje investicijskih del 
v tujini združujejo banke sredstva, za katera so se dogovorile 
že v prejšnjem srednjeročnem obdobju. Poleg tega pa predvi- 
devajo banke, da se del razpoložljivih sredstev za dolgoročne 
naložbe prednostno usmerja za te namene. 
4.2. Uresničevanje prestrukturiranja 
gospodarstva 

1. Z uveljavljanjem kriterijev prestrukturiranja pri investicij- 
ski politiki se je pričel postopen proces prestrukturiranja. V 
okviru obstoječ ih kapacitet so tudi v teku selekcije in dopolni- 
tve proizvodnih programov in prilagajanje proizvodnje doma- 
čemu reprodukcijskemu materialu. 

V industriji se kažejo napori v smeri povečevanja izvoza, ki 
temelji na kvalitetnem poslovanju ter usmerjanja v proizvod- 
njo zahtevnejših izdelkov z višjo stopnjo predelave in manjšo 
vsebnostjo uvoženega materiala. V to smer so v glavnem 
naravnane vse predvidene naložbe, za katere so bili že izde- 
lani investicijski programi, oziroma so bile predložene investi- 
cijske namere. 

Prizadevanja za prestrukturiranje pa še nima ustrezne in- 
tenzitete; predvsem so slabosti v prepočasnem organiziranju 
in povezovanju organizacij združenega dela za realizacijo 
kompleksnih programov v strojni industriji. 

Ugodne rezultate prestrukturiranja kažejo stopnje rasti v 
ključnih proizvodnjah strojne, elektro industrije in v bazični 
kemiji. V teh panogah je stopnja rasti večja kot v celotnem 
gospodarstvu in je v letu 1981 za 2,5 % večja kot v letu 1980. 
Procent povečanja je izrazit v ključnih proizvodnjah bazne 
kemije (10,6), v kovinski in elektro industriji pa je tendenca 
naraščanja manjša (1,4). 

2. Po posameznih dejavnostih so aktivnosti pri uresničeva- 
nju usmeritev družbenega plana SR Slovenije in nalog iz 
Dogovora o njegovih temeljih, ki se nanašajo na prestrukturi- 
ranje, naslednje: 

- v strojni industriji (ZPS) začenjajo akcije za oblikovanje 
programskih skupnosti za naslednja proizvodna področja: za 
obdelovalne stroje in sisteme z numerično krmiljenimi po- 
goni, za transportne stroje in sisteme, za gradbeno mehaniza- 
cijo, za opremo in zaščito okolja, za energetiko in energetske 
sisteme ter še za druga razvojna področja strojev, opreme in 
sistemov. Investicijski programi za vlaganja na ta področja so 
šele v pripravi. 

V kmetijski strojegradnji so v teku akcije za formiranje 
skupnosti za poslovno plansko sodelovanje proizvajalcev 
kmetijskih strojev in opreme; 

- v elektronski industriji je Iskra kot najpomembnejši proiz- 
vajalec s svojim samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
opredelila programski razvoj v smeri realizacije programov 
mikroelektroriike, nove generacije profesionalnih elementov, 
optoelektronike in telekomunikacij. Skladno s predvidenimi 
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programskimi spremembami na osnovi samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana SOZD Iskra izvaja in pripravlja tudi 
investicijske programe teh področ ij. Za realizacijo komplek- 
snih programov je Iskra sklenila vrsto samoupravnih sporazu- 
mov s proizvodnimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institu- 
cijami. V teku so prizadevanja, da bi se razširila in pospešila 
aplikacija mikroelektronskih vezij v proizvodnji. 

Na področ ju proizvodnje računalniške opreme in sistemov 
je bil sprejet Zakon o zadevah posebnega družbenega po- 
mena in o postopku obveznega sporazumevanja na področ ju 
računalništva. Ustanovljena je DO Iskra - Delta ter sprejet 
Samoupravni sporazum o skupnem razvoju, proizvodnji, trže- 
nju in vzdrževanju računalniških sistemov med DO Iskra - 
Delta in TOZD Elektronika TGO Gorenje. DO Iskra - Delta bo v 
sodelovanju z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizaci- 
jami zagotovila nadaljnji razvoj enotnega računalniškega si- 
stema pri samoupravno povezanih proizvajalcih ter drugih 
zainteresiranih proizvajalcih v Sloveniji in Jugoslaviji; 

- v proizvodnji prometnih sredstev so se proizvajalci gospo- 
darskih, specialnih in osebnih vozil povezali v skupnost avto- 
mobilske industrije (SAI). Samoupravni sporazum o povezo- 
vanju v skupnost združenega dela za trajno medsebojno plan- 
sko in poslovno sodelovanje OZD, ki proizvajajo, prodajajo in 
vzdržujejo cestnoprometna sredstva in Samoupravni spora- 
zum o usklajevanju planov za obdobje 1981-1985 sta pred 
sprejetjem. V okviru SAI in v povezanosti s kooperanti bodo 
udeleženci na osnovi racionalne delitve dela uskladili svoje 
proizvodne in sanacijske programe. 

Prestrukturiranje poteka tudi na drugih področ jih indu- 
strije. Tako se je v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji 
povečal delež proizvodnje z modnim asortimentom in z vi- 
soko stopnjo zahtevnega dela (Mura, MTT Maribor, Peko, 
Planika in IUV Vrhnika); v lesarstvu se je povečal delež proi- 
zvodnje v izvoz s kompletnejšo ponudbo opremljanja objek- 
tov (Slovenijales in Lesnina); v grafični industriji je v pripravi 
programa, s katerim bi dosegli poenotenje tehnologije, višjo 
produktivnost in povečano proizvodnjo, pretežno usmerjeno 
v izvoz; proizvodnja športne bpreme se uspešno uveljavlja na 
svetovnem trgu z lastnim marketingom in širjenjem prodaje 
brez posredništva; medtem pa se v celulozno papirni indu- 
striji prepočasi uvaja nova tehnologija proizvodnje vlaknin, ki 
bi omogočila boljše koriščenje lesne mase iglavcev in listav- 
cev, večjo uporabo lesnih in sekundarnih surovin. 

V črni metalurgiji je za novo jeklarno na Jesenicah v teku 
izdelava finančne konstrukcije ter pridobivanje sovlagatelj- 
skih sredstev. Na Ravnah poteka modernizacija jeklarne in 
jeklolivarne posebne litine. Za boljšo oskrbo s surovinami so 
Slovenske železarne podpisale samoupravni sporazum z ru- 
darsko-metalurškim kombinatom v Zenici. Na osnovi tega 
samoupravnega sporazuma bo kombinat dobavljal rudo, su- 
rovo železo in nekatere gotovo izdelke. Slovenske železarne 
pa bodo sovlagale sredstva v razvoj surovinskih kapacitet 
kombinata in zagotavljale dobavo izdelkov iz kvalitetneaa 
jekla. 

V barvasti metalurgiji se pripravljajo investicijski programi 
za naložbe za modernizacijo primarnega aluminija in za sana- 
cijo rudarskih obratov in separacije pri proizvodnji svinca in 
cinka. Za naložbo v modernizacijo primarnega aluminija je 
podpisan Samoupravni sporazum o združevanju dela in sred- 
stev. 

Na področ ju nekovin se v Novem mestu gradi obrat za 
steklena izolacijska vlakna, katerega gradnja je v končni fazi. 

V okviru SOZD Kemija v Belinki izvajajo rekonstrukcijo 
povečanja proizvodnje perspojin; v Heliosu se zaključujejo 
investicijska dela za novo proizvodnjo umetnih smol. V Co- 
lorju, Donitu in Melaminu pa se pripravljajo za povečanje 
proizvodnih zmogljivosti umetnih smol. V Belinki pripravljajo 
dokumentacijo za projekt furanske kemije, skupno z Ina-Nafta 
Lendava pa pripravljajo novelirani investicijski program za 
izgradnjo zmogljivosti pentaeritritola v Lendavi. 

V Leku potekajo priprave za gradnjo zmogljivosti za farma- 
cevtske surovine, v TOK Ilirska Bistrica nadaljujejo s fazno 
izgradnjo organskih kislin, v Krki pa bodo izvajali pripravljalna 
dela za novo proizvodnjo penicilina in sintetskih antibiotikov 

V Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik nadaljujejo s fazno 
izgradnjo zmogljivosti natrijevega tripolifosfata in pripravljajo 
program za povečanje proizvodnje alkalij. 

V DO Cinkarna Celje se grade nove zmogljivosti za proi- 
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zvodnjo žveplove kisline, v pripravi pa imajo investicijski pro- 
gram za proizvodnjo železovih pigmentov in titanovega belila. 

V okviru SOZD Kema v Tovarni dušika Ruše pripravljajo 
Investicijski program za rekonstrukcijo zmogljivosti za proi- 
zvodnjo umetnih gnojil. 

V DO Imgrad pa skupno s Konzorcijem zainteresiranih 
orga-nizacij združenega dela proučujejo možnosti izgradnje 
kaprolaktana. 

V DO Iplas imajo pripravljen investicijski program za izgrad- 
njo objektov iz programa propilenske kemije. 

Seveda pa vseh naštetih programov v obdobju 1982-1985 
ne bo možno začeti odnosno uresnič iti in bo del programov 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev potrebno zamakniti v 
naslednje srednjeročno obdobje. V okviru bilance razpoložlji- 
vih sredstev bodo realizirani tisti programi, ki bodo pokriti z 
realno razpoložljivimi sredstvi, s potrebno energijo in mate- 
rialnimi vložki ter s pripravljeno investicijsko dokumentacijo 
in s kadri, ki bodo sposobni gradnjo izvesti in omogočiti 
pravočasno poslovanje novih zmogljivosti in ki zadoščajo 
ostalim v Dogovoru opredelienim kriterijem. 

3. V gozdarstvu so bili že v letu 1981 doseženi cilji in naloge, 
ki so bile po dinamiki v srednjeročnem planu predvidene za 
leto 1983 in to pri poseku lesa in blagovni proizvodnji gozdnih 
sortimentov. Skladno s tem je potekala intenzivneje obnova in 
nega gozdov ter gradnja gozdnih cest, niso bile pa uresničene 
naloge pri negi gozdov z zakasnelimi redčenji in melioracije 
gozdov. V letu 1982 je predvideno že doseganje tistih planskih 
razmerij pri gospodarjenju z gozdovi in urejanju lesno bilanč- 
nih razmerij, ki so bila v srednjeročnem planu opredeljena za 
leto 1985. Za povečan obseg del v gozdovih so predvidene za 
okoli 6% večje naložbe, kot je bilo planirano. Povečanje gre 
na račun lastnih in združenih sredstev. Pri tem bodo morali 
izvajalci del posvetiti posebno pozornost kvaliteti del in dosle- 
dnemu upoštevanju okolje - varstvenih načel. V tem smislu 
bo treba dopolniti Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in dogovor o njegovih temeljih. 

Opazen premik je pri izkoriščanju gozdov v zasebnem sek- 
torju, ki je po nekajletni stagnaciji beležila več ji porast v letu 
1981, kar je odraz več je aktivnosti temeljnih organizacij koo- 
perantov, predvsem pa izboljšanih pogojev oz. stimulativnej- 
ših cen. 

Kljub ugodnem razvoju zasebne blagovne proizvodnje goz- 
dnih sortimentov v SR Sloveniji, nekatere organizacije ob 
napredovanju v letu 1981 še vedno ne dosegajo planirane 
proizvodnje. V teh organizacijah, je nujno izboljšati notranjo 
organiziranost, kadrovsko zasedbo in razviti kooperantske 
odnose v TOK, kar bo prispevalo k več ji proizvodnosti posa- 
meznih članov. Po drugi strani pa se bodo morale te TOK 
organizirati tako, da bodo lahko v celoti realizirale prevzem 
lesa na panju pri vseh tistih lastnikih gozdov, ki zaradi katerih 
koli vzrokov sami ne sekajo in zato tudi ne realizirajo etatov. 

Več ji problemi v gozdarstvu nastajajo predvsem zaradi 
slabe tehnične opremljenosti (zastarela oprema in zmanjšanje 
uvoza) in zaradi vse težjega pridobivanja delovne sile - goz- 
dnih delavcev. V letu 1982 se je ob hitrem povečanju blagovne 
proizvodnje lesa pojavil problem odvzema drobnega lesa li- 
stavcev, ker lesna industrija nima zadostnih kapacitet za pre- 
delavo te vrste lesa. Te viške je treba izvoziti ob predhodni 
poenostanitvi predpisov. 

Oskrba z lesom se na področ ju lesarstva v skladu s pove- 
čano blagovno proizvodnjo gozdnih sortimentov v SR Slove- 
niji izboljšuje. Tudi v celulozni industriji se oskrba boljša, 
ostaja pa razmeroma velika odvisnost od uvoza določenih vrst 
lesa (iglavci) za predelavo. 

Lesnih ostankov je za predelavo vedno manj, ker se kori- 
stijo v energetske namene in ker se povečuje razrez hlodovine 
v lubju. S sovlaganji v lupilce hlodovine bodo porabniki prido- 
bili večje količ ine lesnih ostankov. 

Poraba starega papirja je v stalnem porastu predvsem za- 
radi dobre organizacije zbiranja v Sloveniji. Zaradi obsežne 
prodaje papirja in izdelkov v druge republike in izvoz je 
potrebno tudi ustrezno vračenje starega papirja in odpadkov 
v republiko Slovenijo. Potrebni so še dodatni napori za pove- 
čanje zbiranja. 

Na podlagi omenjenih gibanj v oskrbi z lesno surovino 
ocenjujemo, da se bo izboljšal delež pokritja potreb za do- 
mačo surovino in zmanjšal uvoz; v letu 1985 bo moč povečati 
pokritje porabe lesa z viri v Sloveniji od 77 na 79% in zmanj- 
šati uvoz za 20%. Na teh osnovah bo potrebno spremeniti 
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odstotek pokritja lesa z viri v Sloveniji v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Po- 
trebni bodo še dodatni napori da se bo pokritje porabe lesa z 
domačimi viri povečalo. Zaradi uskladitve z razpoložljivo su- 
rovino in premajhnih investicijskih sredstev ne bo možno 
zgraditi vseh zmogljivosti opredeljenih na podlagi samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne intere- 
sne skupnosti za gozdarstvo Slovenije. 

V letu 1982 se nadaljuje solidarnostna akcija za odpravo 
posledic škode po žledu v gozdovih na Brkinih. Zavodu za 
pogozdovanje in melioracije Krasa je nudena pomoč gozdno- 
gospodarskih organizacij Slovenije. 

Na področ ju lovstva so bili sprejeti družbeni dogovori o 
določenih skupnih zadevah pri gospodarjenju z divjadjo in 
upravljanjem lovišč v lovsko gojitvenih območjih. V teh druž- 
benih dogovorih so določeni ukrepi lovcev in drugih uporab- 
nikov naravnega prostora pri varovanju izboljševanja narav- 
nega okolja ter pri intenziviranju lovstva, vendar skladno s 
kmetijstvom in gozdarstvom. V fazi predloga je družbeni do- 
govor o gojitvi določenih avtohtonih vrst divjadi na gojitvenih 
lovišč ih, ki imajo značaj narodnega ali krajinskega parka. 

4. Proizvodnja hrane v prvih dveh letih srednjeročnega 
plana ne dosega predvidene dinamike. V letu 1981 je bil 
dosežen za 1,5% več ji fizični obseg kmetijske proizvodnje v 
primerjavi z letom 1980. V letu 1981 pa ocenjujemo, da bo ob 
realizaciji nekaterih pomembnih nalog, zlasti iz Resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1982. letu 
oziroma ob doslednem izvajanju ukrepov in aktivnosti spreje- 
tih ob začetku leta 1982 ter ob ugodnih pogojih pridelovanja 
realiziran 3,5%-ni porast v primerjavi z letom 1981. To po- 
meni, da bo treba v naslednjih letih do leta 1985 pospešiti 
uresničevanje nalog iz srednjeročnih planskih dokumentov, 
da bi dosegli dogovorjeni obseg proizvodnje hrane v SR 
Sloveniji in ustvarili pogoje za trajnejšo in stabilno oskrbo 
trga z nekaterimi deficitarnimi proizvodi iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

V rastlinski proizvodnji, zlasti v poljedelstvu, je bil realiziran 
planirani strukturni premik v smeri intenzivnejše rabe zem- 
ljišč , intenzifikacije tržne proizvodnje strateških poljšč in in 
krme. Sprejet je samoupravni sporazum o medsebojnih pravi- 
cah in obveznostih pri uresničevanju ciljev in nalog iz Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v proizvodnji pšenice in sladkorne pese, s katerim 
so opredeljene konkretne obveznosti glede površin in količ in 
za trg. Na podlagi te akcije je treba spremeniti obvezo tržne 
proizvodnje pšenice v letu 1985 od 35.000 ton na 40.000 ton. 

Ob upoštevanju, da je bilo v letu 1981 odkupljeno z organi- 
zirano akcijo le 13.380 ton pšenice in uvajanje sladkorne pese 
v zasebnem sektorju kljub velikim naporom nosilcev deloma 
zaostaja, je program zelo zahteven in bo uresničen le ob 
doslednem angažiranju vseh dejavnikov, zlasti strokovnih in 
znanstvenih institucij ter delavcev v kmetijstvu ter ob redni 
zagotovitvi semena, gnojil in zaščitnih sredstev. Planirani 
bbseg setve v letošnjem letu je pri pšenici skoraj v celoti 
realiziran. Setev sladkorne pese je realizirana 90%-no, v druž- 
benem sektorju je v skladu s programom, zaostaja pa setev v 
zasebnem sektorju in v SR Hrvatski. Oskrba z repromateria- 
lom je bila dobra, zagotovljena so bila devizna sredstva za 
gnojila in zaščitna sredstva pri SIS za ekonomske odnose s 
tujino v letu 1981 in za 1. polletje 1982. Odprta ostaja zagoto- 
vitev teh sredstev tudi v drugi polovici leta 1982, kar je zlasti 
pomembno za jesensko setev in proizvodnjo v letu 1983. 
Uvajanje oljnic v proizvodnjo ni steklo po programu, priprav- 
ljenem v posebnem Samoupravnem sporazumu. Posejanih je 
le 632 ha od programiranih 2175 ha oljnic. Vzrok je deloma v 
tem, da družbeni obrati zaradi obvez pri setvi sladkorne pese 
ne kažejo interesa za setev, deloma pa zaradi razmeroma 
nizkega dohodka na enoto površine. Z organizirano akcijo je 
potrebno pripraviti konkretni program setve te poljšč ine po 
nosilcih in v program intenziviranja poljedelske proirvodnje 
vključ iti tudi ekonomsko stimulacijo pridelovanja oljnic. 

Več naporov bo treba vložiti v aktiviranje oz. intenzifikacijo 
proizvodnje travnatih površin (gnojenje, setev trav, pravoča- 
sno spravilo!), pri tem pa v več ji meri izkoristiti možnosti 
uvajanja čredink tako v družbenem kot zasebnem sektorju. 

Opazen je premik v smeri večje in boljše obdelave njivskih 
površin, vendar ta proces ni zajel vso Slovenijo, zlasti ne 
območja, v katerih je bila industrializacija močnejša in se niso 
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enakomerno razvijali tuđ i družbenoekonomski odnosi v kme- 
tijstvu (npr. Gorenjska, del Dolenjske in Goriško), kjer se ob 
zaposlovanju v industriji niso razreševala vprašanja kmetij- 
stva^ Za intenziviranje kmetijske proizvodnje, ki vključuje tudi 
boljšo in obsežnejšo obdelavo zemlje, bodo v letu 1983 v 
obč inah izdelani posebni programi. 

V živinoreji so še vedno in v vse več ji meri prisotna nesta- 
bilna in neusklajena gibanja v proizvodnji, predvsem zaradi 
velikih disparitet med cenami reprodukcijskega materiala, 
zlasti krme in cenami mesa in mleka, ki so v Jugoslaviji 
dogovorjene. Garantirane cene mesa in mleka se oblikujejo 
na temelju proizvodne cene koruze, ki pa je znatno nižja od 
cene na tržišču, po kateri so živinorejci prisiljeni kupovati 
koruzo. Problem slovenske živinoreje je toliko več ji, ker je 
odvisna od nakupov drage krme (koruze) v drugih republikah 
in od uvoza določenih beljakovinskih krmil. Dogovorjene 
cene govejega mesa so prenizke in so kljub vsem stimulaci- 
jam, ki znašajo okoli 12.000 din za proizvodnjo kg žive teže še 
vedno okoli 6 din pod proizvodnimi stroški; razlika med dogo- 
vorjeno in tržno ceno pa znaša od 20 din do 30 din po kg žive 
teže govedi. Tržno ceno močno dvigujejo kupci iz SR Hrvat- 
ske (pretežno izvozniki živine in mesa), kar ruši izpolnjevanje 
pogodb o oddaji živine in stimulira odliv spitane mlade govedi 
iz Slovenije (ocena za leto 1982: 14.000 glav).13 Vse to pov- 
zroča stalno menjanje interesov za pitanje govedi; povečan 
zakol v prvih mesecih tega leta in odliv govedi iz republike pa 
napovedujejo poslabšanje oskrbe z govejim mesom. Pri svinj- 
skem mesu dosega razlika med dogovorjeno ceno (58,00 din 
za kg žive teže) in proizvodno ceno (82,80 din) 25,20 din, 
razlika do tržne cene (90,20 din) pa že nad 32,00 din za kg žive 
teže. Za del prašič jega mesa, ki se uporabi za predelavo se 
ocenjuje, da je na meji rentabilnosti v več primerih na račun 
kvalitete. 

V tržni proizvodnji perutninskega mesa, ki je najbolj obču- 
tila spremembe v možnosti oskrbe s krmili, že tretje leto ni 
napredka in se giblje na ravni okoli 57.000 ton. V sedanjih 
pogojih zagotavljanja reprodukcijskega materiala (iz lastnih 
ustvarjenih deviz) povečanje prireje te vrste mesa do planira- 
nega obsega v letu 1985 - 80.000 ton ne bo mogoče. Ob tem je 

Pouc'ar'*'' da morajo perutninske organizacije izvoziti 24.000 ton mesa, 8,7 mio dan starih piščancev, 15,6 mio 
valilnih in 6 mio konzumnih jajc, da si zagotove devize za uvoz - 
reprodukcijskega materiala, potrebnega za sedanjo raven 
proizvodnje! Ob spremenjenih pogojih razpolaganja s pridob- 
ljenimi deviznimi sredstvi, opredeljenimi v spremembah Za- 
kona o pogojih in nač inu razpolaganja in uporabe ustvarjenih 
konvertibilnih deviz v plač ilih do tujine in o zadolževanju v 
tujini v letu 1982, se ta problem še zaostruje. 

Tržna proizvodnja mleka stagnira na ravni iz leta 19B0 
predvsem zaradi občutne podražitve močnih krmil in nesin- 
hroniziranega usklajevanja cen z gibanjem proizvodnih stro- 
škov (indeks odkupljenih količ in mleka 1981/1980 = 100,7, v 
prvih mesecih tega leta pa je po dvigu v januraju odkup zopet 
v upadanju). Ta izpad bo težko nadomestiti v taki meri, da bi v 
letu 1985 dosegli planirano tržno proizvodnjo 430 mio litrov. Z 
ustrezno ekonomsko stimulacijo oziroma z usklajenimi ce- 
nami in realizacijo predvidenega obsega povečanja osnovne 
črede govedi (do 15%) bo mogoče v letu 1985 doseč i 400 mio 
litrov tržnega mleka. V letu 1981 je bila zmanjšana proizvod- 
nja močnih krmil predvsem zaradi neurejenih razmer v bla- 
govnih tokovih, visokih cen surovin na jugoslovanskem trgu 
in pomanjkanja deviznih sredstev za uvoz beljakovinskih 
komponent. OZD, ki imajo mešalnice krmil, so z velikimi 
težavami zagotavljale s koristniki krmil devizna sredstva za 
uvoz in še te le za farmsko proizvodnjo, za kooperacijo le 
delno. Za individualne porabnike je proizvodnja krmskih me- 
šanic izpadla. 

Kmetijske organizacije so zaradi omenjenih razvojnih pro- 
blemov dale pobudo za take usmeritve v živinorejski proi- 
zvodnji, ki v več ji meri temeljijo na doma pridelani krmi in 
drugih surovinah. Predlagale so povečanje prireje govejega in 
svinjskega mesa pri družbenih obratih in združenih kmetih. 
Ta prireja naj bi na trgu kompenzirala zmanjšano proizvodnjo 
perutninskega mesa. V tej smeri je treba spremeniti tudi 
predlog v srednjeročnem planu SR Slovenije, oz. v dogovoru 

" V Jugoslaviji se na 100 ha radi povprečno 33 glav govedi, v Sloveniji 67 glav; »radi pomanjkanja mesa na Jugoslovanskem triliču velik pritisk na tlats trži- šča, kjer Je proizvodnja organizirana In zato ponudba boljia. 
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o njegovih temeljih, tržno proizvodnjo v letu 1985 za goveje 
meso od 56.000 ton na 59.000 ton, za svinjsko meso od 42.000 
ton na 49.000 ton, za perutninsko meso od 80.000 ton na 
70.000 ton in za mleko od 430 mio litrov na 400 mio litrov. 

Planirano oblikovanje klavno-predelovalnih centrov (devet) 
se ne uresničuje tako kot je bilo opredeljeno, V več ini regij so 
sicer že sklenjeni samoupravni sporazumi o delitvi dela, nosil- 
cih in centrih, vendar je uč inkovitgst izvajanja teh sporazu- 
mov različna. Koncentracija klavni'Skih objektov se odmika 
tam, kjer je razpršenost klavnih obratov velika, kjer delitev 
dela ne prinaša novih kvalitet ali kjer se z rekonstrukcijami 
podaljšuje obstoj razpršenih klavnih obratov. Tako gre spora- 
zumevanje tudi v to smer, da se obstoječe klavnice, ki niso 
nosilci razvoja, usposabljajo za zakol za lokalne potrebe z 
močno izraženo težnjo pridobiti tudi status izvozne klavnice 
Sporazumov še niso sklenili v celjski in ljubljanski regiji. 

Proizvodnja živilske industrije in industrije pijač ni nara- 
ščala po planirani dinamiki, pri nekaterih proizvodih je neza- 
dostna oskrba s surovinami in repromaterialom celo povzro- 
č ila, da je raven proizvodnje padla pod raven v I. 1980 (sadni 
polproizvodi, škrobi, škrobni izdelki, začimbe, kavovine) Za- 
radi neugodnega ekonomskega položaja (zlasti pri proizvo- 
dih, ki so v prvi vrsti namenjeni najnujnejši oskrbi trga in so 
pod družbeno kontrolo cen) se tudi kapacitete niso povečale 
v planiranem obsegu. Dobri rezultati pa so bili doseženi pri 
predelavi rib, rastlinskih olj in močnih alkoholnih pijačah. 

Z vidika izvozne orientacije je potrebno posebej omeniti 
predelavo sadja, zelenjave, otroške hrane, konditorskih proi- 
zvodov in predelavo rib, kjer je bil presežen planiran izvoz 
(včasih tudi na račun slabše oskrbe domačega trga). Živilska 
industrija se mora na osnovi dolgoročnih samoupravnih spo- 
razumov povezati s kmetijskimi proizvajalci oz. proizvajalci 

i surovin in repromateriala. Nujna je delitev dela oz. proizvo- 
dnih programov (zlasti v klavno-predelovalni industriji) ter 
vključevanje v mednarodno delitev dela ob koriščenju danih 
kapacitet. 

Za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1982 in okvirna 
izhodišča do leta 1985 je v republiki izdelan poseben program 
v skladu s sprejetim Zakonom o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane za obdobje 
1982-1985. S tem zakonom je ustvarjena materialna podlaga 
za realizacijo z družbenim planom določenih nalog v intenzifi- 
kaciji kmetijske proizvodnje, v boljšem izkoriščanju naravnih 
virov in v usmeritvah v tržno proizvodnjo. Pripravljen je tudi 
dogovor med republiškim in občinskimi skladi in določenimi 
poslovnimi skupnostmi, s katerimi naj bi se zagotovila enotna 
politika pospeševanja kmetijstva. Za leto 1982 so zagotovljena 
v ta namen sredstva v obsegu 660 mio din v okviru republike. 
Zakon daje tudi osnovo za oblikovanje sredstev v občinah (po 
oceni okoli 550 mio din). Po zelo grobi oceni bo v celotnem 
srednjeročnem obdobju realizirano (ob upoštevanju interven- 
cij v letu 1981 in 1982, pridobitvi sredstev z republiškim 
davkom iz osebnega dohodka in drugih sredstev) okoli 3,5 
mlrd din (cene 1980), kar je približno 80% obsega, predvide- 
nega v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
v ta namen (plan 4,9 mlrd - cene 1980). 

S tem zakonom oziroma programom se ne rešuje ekonom- 
skega položaja kmetijstva. Neustrezna razmerja v primarni 
delitvi, ki na ključnih usmeritvah onemogočajo pokrivanje 
enostavne reprodukcije v kmetijstvu in njegove akumulativ- 
nosti izvirajo zlasti iz disparitete cen med cenami proizvodov 
(ki so dogovorjene) in stroški (zlasti krme) Pomembno je, da 
se obveza o uskladitvi teh razmerij realizira. Odprto in nera- 
zrešeno ostaja vprašanje disparitete cen tudi znotraj kmetij- 
stva. (V primerjavi z dohodkom na enako vloženo delo je 
dohodek v živinoreji občutno manjši kot v poljedelstvu.) 

V primarno kmetijsko proizvodnjo je bilo v letu 1981 vlože- 
nih 2398 mio din, v letu 1982 pa predvidoma 5700 mio din 
(tekoče cene). V prvih letih bo tako realizirano približno 30% 
od obsega vlaganj planiranega za obdobje 1981-1985 V 
strukturi virov sredstev se je zmanjšal delež družbenih sred- 
stev od 14,2 mlrd din na 13,3 mlrd din zaradi manjšega obsega 
sredstev za intervencije v pridobivanje in usposabljanje zem- 
ljišč ter zaradi izpada dela sredstev iz odškodnin in spre- 
membe namembnosti zemljišč . Skupni obseg naložb v kmetij- 
sko proizvodnjo v letih 1981-1985 je treba v Družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in v Dogovoru o njegovih 
temeljih spremeniti od obsega 17.650 mio din na 16.770 mio 
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din Ta obseg vlaganj v usposabljanje zmogljivosti za poveča- 
nje proizvodnje bo treba v celoti uresnič iti za realizacijo 
obveze za 85%-no pokritje prehranske bilance Slovenije. Pri 
tem je bistvenega pomena realizirati kreditiranje bank.v^ob- 
segu kot je bil predviden z Dogovorom (43. č len). V letih 1981 
in 1982 so banke skupaj zagotovile le okoli 29 /o od vseh 
kreditnih sredstev, predvidenih za srednjeročno obdobje. 

Predvideno usmerjanje sredstev bank za primarno kmetij- 
sko proizvdnjo se slabo uresničuje, preko nosilcev oskrbe s 
kmetijskimi proizvodi bo potrebno v več ji meri usmerjati sred- 
sta na področja, kjer so dane možnosti za proizvodnjo. 

V začetku leta 1982 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč 2a ^r"^®n° 
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-198!^ s> 
tem zakonom so zagotovljena sredsta v višini 2.240 mio din 
(cene 1981) za povečan obseg melioracij 18.000 ha (plan. 
15.000 ha) in za 6.000 ha nakupa zemlje za kmetijske organi- 
zacije (plan: 10.000 ha). 

V letu 1981 je bilo melioriranih 3.780 ha kmetijskih zemljišč , 
odkupljeno pa 760 ha; del stroškov za ta obseg ureditve 
zemljišč bo pokrit tudi iz sredstev zbranih po omenjenem 

^NaTtej podlagi je treba spremeniti v Družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in Dogovoru o njegovih te- 
meljih plan meloriacij od 18.000 ha na 21.780 ha, plan nakupa 
zemlje pa od 10.000 ha na 6.760 ha. t , _ 

Racionalnejša raba prostora se uveljavlja prepočasi. Po- 
manjkljivo in površno so opredeljeni prostorski deli obstoje- 
čih planskih dokumentov ter ustrezna zakonodaja, ki ureja 
prostor. Problem je tudi v tem, da niso izdelani dolgoročni 
plani rabe prostora. Zavarovanje zemljišča za kmetijstvo v 
občinah ne poteka v skladu s srednjeročnim planom občin. 
Osnovna evidenca o stanju in spremembah v kmetijskem prostoru še ni zadovoljivo organizirana. 

Z zakonom o kmetijskih zemljišč ih predvidena izdelava 
Agrokarte kasni. To obveznost je potrebno uresnič iti do leta 
1983. 

V občinskih planskih dokumentih je treba oblikovati oz. 
dopolniti kmetijski del družbenih planov (prostorska kompon- 
neta). Nujno je pospešiti dosledno izvajanje zakonov kmetij- 
ske zemljiške politike ter aktivirati delovanje kmetijsko zemlji- 
ških skupnosti. 

Pripravljene so bilance pomembnejših prehrambenih Proi- 
zvodov za obdobje 1981-1985 in bilanca za ekonomsko leto 
1981-1982. V septembru bo pripravljena tudi bilanca za eko- 
nomsko leto 1982-1983. Te bilance so podlaga sporazmeva- 
nia med organizacijami združenega dela v reprodukcijski 
veriqi za zadostno oskrbo s prehranskimi proizvodi in repro- 
dukcijskimi materiali. Sklenjeni so samoupravni sporazumi za 
oskrbo skoraj pri vseh pomembnejših prehranskih proizvo- 
dih slabo pa teče pripravljanje teh samoupravnih sporazu- 
mov oziroma oblikovanje reprodukcijskih celot pri proizvod- 
nji mesa in mesnih izdelkov. Nekateri samoupravni sporazumi 
so sprejeti dolgoročno v okviru reprodukcijskih skupnosti na 
oodlaai dohodkovnih odnosov, več ina samoupravnih spora- 
zumov pa ne določa vsklajevanja poslovnih rezultatov med 
podpisnicami temveč le medsebojno usmerjanje blagovnih 
tokov po dnevnih tržnih cenah. Sklepanje in uresničevanje 
samoupravnih sporazumov ovira nezadostna prisotnost orga- 
nizacij združenega dela oskrbe, slabo razviti skupni nastopi 
na tujih tržišč ih, nerešeni problemi participacije pri sovlaga- 
njih (krediti, investicije, devizna sredstva), neurejeni ekonom- 
ski odnosi zlasti cenovna razmerja ter končno zapiranje ude- 
ležencev v lastne organizacije združenega dela oz. regije. 

Oskrba s pomembnejšimi proizvodi poteka na naslednjih 

°S-°za oskrbo s pšenico je sklenjen samoupravni sporazum v 
okviru Slovenije; z dolgoročnimi samoupravnimi sporazumi 
na podlagi sovlaganj v izgradnjo silosnih kapacitet v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah so si slovenske <organi- 
zacije združenega dela zagotovile dolgoročno 64.000 ton pše- 
nice in 16.000 ton moke, precejšnji del pšenice iz drugih 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajinah pa je zago- 
tovljen na podlagi dvo - ali eno-letnih kupoprodajnih pogodb, 

- oskrba s koruzo je negotova. Od skupno potrebne na- 
bave v drugih republikah (360.000 ton) je dolgoročno zago- 
tovljeno le 10.000 ton, za 50.000 ton je doslej sklenjenih 
enoletnih kupoprodajnih pogodb, za vse druge količ ine pa 

pogodbe niso sklenjene. V letu 1981 in 1982 proizvajalci iz 
drugih SR in SAP niso pripravljeni sklepati pogodbe za pro- 
dajo koruze, predvsem zaradi predvidenega izvoza koruze in 
zadrževanja prodaje pri kmetih. Samoupravni sporazumi o 
naročeni proizvodnji koruze slovenskih organizacij združe- 
nega dela s proizvajalci v SAP Vojvodini in drugih socialistič - 
nih republik niso sklenjeni kljub možnostim za participacijo 
sredstev pri stroških proizvodnje. 

- za zagotavljanje potrebnih količ in sončničnega olja so 
slovenske oljarne v letu 1981 sklenile o poslovnem sodelova- 
nju in združevanju sredste.v v proizvodnji in predelavi sonč- 
ničnega olja za obdobje 1981/1982 do 1985/1986 s SOZD PIK 
Sirmium in PKB Uljarica Beograd (13.000 ton). Ostale količ ine 
olja so skoraj v celoti zagotovljene z uvozom 100.000 ton 
sojinega zrna (s sredstvi odobrenimi pri Samoupravni intere- 
sni skupnosti ekonomskih odnosov s tujino). 

- potrebe po sladkorju so delno krite (20.000 ton) s samou- 
pravnim sporazumom med slovenskimi pridelovalci slad- 
korne pese in proizvajalci in porabniki sladkorja v okviru 
poslovne skupnosti za sladkor oz. Tovarne sladkorja Ormož, 
deloma pa na podlagi sporazumov in kupoprodajnih pogodb 
med organizacijami združenega dela iz SR Slovenije (porab- 
niki) in organizacijami združenega dela (proizvajalkami slad- 
korja) iz SAP Vojvodine in drugih socialističnih republik. To 
sporazumevanje poteka pod razmeroma težkimi pogoji tudi 
do 50% predplačila in vezavo prometa drugega blaga in celo 
udeležbo pri investicijskih vlaganjih v obsegu 4-8% od vre- 
dnosti nabavljenih količ in sladkorja. 

- oskrba domačega trga z mesom in izvoz le delno temelji 
na sporazumevanju v okviru reprocelot. V okviru živinorejske 
poslovne skupnosti Slovenije so organizacije združenega 
dela izdelale programe proizvodnje govejega in svinjskega 
mesa za leto 1982. Letne pogodbe za odkup živine med 
organizacijami združenega dela (proizvajalci), klavno prede- 
lovalnimi obrati in trgovino še niso sklenjene predvsem zaradi 
disparitet med prostimi odkupnimi cenami živine in dogovor- 
jenimi cenami mesa. V pripravi je poseben Družbeni dogovor 
o zagotavljanju družbeno organizirane proizvodnje in oskrbe 
z mesom in samoupravni sporazum, ki bo z opredeljenimi 
dohodkovnimi odnosi podlaga za sklepanje dolgoročnih sa- 
moupravnih sporazumov o naročeni proizvodnji in oskrbi na 
razvitih dohodkovnih odnosih za vseh devet klavno-predelo- 
valnih skupnosti. Sklenjeni so samoupravni sporazumi o proi- 
zvodnji, predelavi in prodaji perutninskega mesa in tudi sa- 
moupravni sporazumi o enotnem skupnem nastopu na zuna- 
njih tržišč ih pri izvozu in uvozu blaga v perutnjnarstvu. Z 
organizacijami združenega dela v drugih socialističnih repu- 
blikah in SAP imajo nekatere organizacije združenega dela 
sklenjene samoupravne sporazume o sovlaganjih v živinorej- 
ske obrate na dohodkovnih osnovah (za letne dobave 67.000 
prašičev in 1.500 glav pitane govedi) in samoupravni spora- 
zum za uslužnostno pitanje v glavnem za izvoz (35.000 glav 
mlade pitane govedi); 

- samoupravni sporazumi o proizvodnji in predelavi mleka 
in mlečnih izdelkov med mlekarnami in proizvajalci so skle- 
njeni dolgoročno in se uresničujejo. Sklenjeni so tudi samou- 
pravni sporazumi z organizacijami združenega dela trgovine 
in velikimi potrošniki, vendar so samo preskrbovalnega zna- 
čaja in ne urejajo dohodkovnih odnosov na dolgoročni pod- 

- pri odgovarjajoč ih poslovnih skupnostih so bili sprejeti 
samoupravni sporazumi; za hmelj (trajni na osnovah skup- 
nega prihodka in dohodka), za vino, sadje, vrtnine, krompir. 

5. V prvem letu izvajanja nalog, opredeljenih v Družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je bila dosežena 
načrtovana stopnja rasti fizičnega obsega inozemskega turi- 
stičnega prometa (6%) in deviznega priliva (8%), v domačem 
turističnem prometu pa zaradi padca kupne moč i domačih 
gostov niso dosežena planska predvidevanja (so celo 5% pod 
nivojem leta 1980).   

Izvenpenzionska potrošnja tako domačega kakor tujega 
gosta v letu 1981, kljub izboljšani ponudbi, ni porasla; vzrok je 
premalo aktivna izvengostinska ponudba, prevelik dvig cen 
izvenpenzionskih gostinskih storitev in blaga. 

Realizacija izgradnje prenočitvenih in drugih gostinskih 
objektov ter pripadajoče infrastrukture v prvih dveh letih 
planskega obdobja ne poteka skladno z nalogami opredelje- 
nimi v družbenem planu in v Dogovoru o temeljih družbenega 
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plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v glavnem zaradi 
pomanjkanja sredstev (lastnih, združenih, bančnih), nepri- 
pravljenosti investicijske dokumentacije, zastojev pri pridobi- 
vanju lokacijskih in drugih soglasij. S sprejetjem Zakona o 
P°goj|h in načinu razpolaganja in uporabe ustvarjenih kon- 

aTl V Plač ili,h d0 tujine in zniževanja v tujini v 
lio -X se ie 2manJSujejo možnosti za naložbe zaradi zmanjšanega obsega razpoložljivih deviz organizacij združe- 
nega dela gostinstva in turizma. 

Ocenjujemo da ni možnosti, da bi do leta 1985 glede 
izgradnje objektov uresnič ili naloge iz dogovora. Zaradi teaa 
in nujnosti strukturne spremembe naložb (penzioni, apart- 
maji. bungalovi, kampi, marine, privatne kapacitete) bo po- 
sebno spremeniti družbeni plan in Dogovor o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

gospodarstvo se je ob nizki reproduktivni spo- 
sobnosti v letu 1981 ,n v prvih mesecih leta 1982 srečevalo z 
vrsto problemov predvsem na področ ju ekonomskih odnosov 

de^no bilančni projekciji SR Slovenije prikazan 
hi ? *urizma- kl so ga ustvarile organizacije zdru- ženega dela turizma in gostinstva, se je v letu 1981 sicer 

povečal za 35/o nominalno glede na leto 1980, dočim ie bil 
devizni priliv, ki so ga lahko obračunale organizacije združe- 
nega dela le 5% nad nivojem leta 198014. Organizacije združe- 
nega dela turizma in gostinstva niso mogle v letu 1981 izkori- 
stiti vseh deviznih pravic obračunanih na osnovi 78. člena 
Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tuiino 
zaradi česar organizacije združenega dela turizma in gostin- 
stva niso mogle zadostiti obveznostim iz že sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov o združevanju deviz z organizacijami 
združenega dela drugih panog. 

Kvaliteta turističnih storitev In storitev ostalih panoa (servi- 
sna dejavnost, promet, PTT, trgovina, zdravstvena služba itd ) 
ter drugi dejavniki (prepustnost mejnih prehodov, oskrba z 
naftnimi derivati itd.) so v letu 1981 le delno zadovoljili turi- 
! ^n°,p,0vpra?evanie in že n0gativno vplivali na prodajo turi- 
fi^n'iQooP7CI4 ,na em,tivnih zapadnih turističnih tržišč ih za leto 1982. Zato je potrebno ob močno povečani turistični 
propagandi nam konkurenčnih držav z ustreznimi skupnimi 
nastopi in financiranjem vseh udeležencev v turistični po- 
nudbi doseč i enoten nastop na tujih tržišč ih. 
iaao°h^a or9ani2iranih potovanj (aranžmajev) v tujini v letu 1982 bo po oceni na nivoju leta 1981 in bo uspeh sezone v 
več ji men odvisen od individualnih tujih gostov (60-70% vseh 
mir §os. ov*' Za '®*° 1982 b0 težko doseč i planirano stopnjo rasti deviznega priliva 8% in se približati stopnji rasti tujega 
urtfiil'»B

nnr9a Pf0n?e»t
lA^%' Potrebna j® velika aktivnost vseh udeležencev v turistični ponudbi. To pomeni predvsem izbolj- 

šati kvaliteto storitev, povečati možnoat In izvenpenzionske 
porabe ob dobri in kvalitetnejši založenostl trgovin, povečati 
izkoriščanje obstoječ ih kapacitet tako družbenega kakor za- 
sebnega sektorja, podaljšati sezono. 

Domač i turistični promet je v prvih 4 mesecih leta 1982 
dosegal stopnjo rasti 2% primerjalno na leto 1981 in bo po 
oceni do konca leta 1982 ostal na nivoju leta 1981, V letu 1983 
pa pričakujemo minimalni porast. Plansko sprejeta obveza 
ion iQ°«Tane9K turi£^nega prometa (3,5%) v obdobju 1981-1985 ne bo realizirana In je potrebno Družbeni plan 
ustrezno spremeniti. H 

Ze oblikovanje fienzionske cene za leto 1982 za tuie tržišče 
so v povprečju za 10% višje od cen letg 1981; za domače 
goste pa so sprejeti ustrezni popusti. 
Za pripravo na turistično sezono 1982 je Splošno združenje 

mjUriz.ma Skupaj 2 medobčinskimi gospodarskimi 
2iixi, ^ ' Korni,ejem za turizem pri Izvršnem svetu ter Re- publiški koimite za tržišče in splošne gospodarske zadeve 

organiziralo posvetovanja in izdelalo konkretne predloqe za 
nemoteno oskrbo za sezono 1982. Trenutna ocena oskrbe z 
osnovnimi prehrambenimi proizvodi hotelskih organizacij ie 
zadovoljiva, v več ini primerov pa ni dolgoročno zagotovljena. 

°^lo!*u 0 ,dl1"rllh deviznega Izvora za lato 1981 so organlzaclle združeneoa dala o., računale 81 % deviznega priliva od osnove kl lo oredolsule Matarininniu 
«rt«°kMu6naU

0?e|Vlrn*S". "h'l'".?0 ,#publlK,h ln »vtonomnlh pokra|lnah. Dogo- ln od 2? ' ""»odologlje razdeljuje devizni priliv, kl Izvira Iz menjalnic orodaSIh Narodno banke Jugoslavije tujim bankam ler od 
»fudUa L bonov, republikam In avtonomnim pokrajinam. Poaebne 
ftranz'tn' položaJ SIovenlJe) " k"Ut " 8" 8l0V*n"° S0% ,n "* 10'3% 

Manj zadovoljiva pa je oskrba turističnih krajev in tranzitnih 
poti. 

S ciljem izboljšanja turistične ponudbe Slovenije je v fazi 
podpisovanja Samoupravni sporazum o izvajanju in financira- 

' nju turistične propagande, informativne in sejemske dejavno- 
sti za obdobje 1982-1985'6.Prav tako je v fazi podpisovanja 
Družbeni dogovor o namenski porabi turistične takse za ob- 
dobje 1982-1985. Za povezovanje oziroma koordinacijo go- 
spodarskih dejavnosti,16 kl sodelujejo pri ustvarjanju celovite 
turistične ponudbe je ustanovljen Odbor za turizem pri Izvrš* 
nem odboru Gospodarske zbornice Slovenije. Poleg naštetih 
aktivnosti in ukrepov bo potrebno glede pridobivanja do- 
hodka, realizacije deviznega priliva, kot tudi razširitve mate- 
rialne osnove turizma In gostinstva še naslednje: 
- pospešeno vzpostavljati kooperacijo med zasebnim in druž- 
benim sektorjem za čim več jo vključ itev zasebnih kapacitet v 
turistično ponudbo; 
- nadaljevati z vzpostavljanjem dohodkovnih odnosov med 
turističnim posredovanjem (agencijami) in organizacijami 
združenega dela turizma in gostinstva, kar pogojuje tudi 
preoblikovanje dosedanje organiziranosti agencij (skupna in- 
formativna služba, sodobna propaganda); 
- poslovno povezati organizacije združenega dela turizma in 
gostinstva med seboj In z organizaci/ami združenega dela 
ostalih panog za enoten nastop s kvalitetnejšo turistično 
ponudbo na turističnih tržišč ih; 
- pospešiti s funkcionalnim izobraževanjem kadrov; 
- pospeševati direktni devizni priliv za opravljene storitve v 
turističnih organizacijah združenega dela (npr. s popusti za 
direktna devizna plač ila tujih gostov, z uvajanjem novih oblik 
plač il - boni, kreditna pisma); 
- intenzivirati prizadevanja, da se omogoč i nakup blaga v 
maloprodaji tujim turistom za efektivno tujo valuto; 
- pospešiti aktivnosti Narodne banke na področju menjalni- 
ške službe (med drugim odobriti menjalnicam večjo provizijo 
za menjavo tujih valut; provizija naj se prizna v devizah; 
razširitev menjalniške službe na trgovinske In servisne orga- 
nizacije združenega deia; podaljšanje delovnega časa); 
- prizadevati se za realno razporejanje deviznega priliva iz 
menjalnic, od prodaje dinarjev s strani Narodne banke Jugo- 
slavije tujim bankam ter od prodanih bencinskih bonov po 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

6 Gradbeništvo in Industrija gradbenega materiala sta do- 
segla v preteklem letu precej manj ugodne rezultata od pov- 
preč ja v gospodarstvu. V primerjavi z gospodarstvom zaostaja 
rast celotnega prihodka za 6% in rast čistega dohodka za 
11 /o. Z izgubo je poslovalo devet organizacij, kar 106 pa jih ni 
doseglo niti minimalne akumulativne sposobnosti.17 

Pri obsegu materialne proizvodnje v Industriji gradbenega 
materiala v tekočem letu ni pričakovati bistvenih premikov 
neugodni trendi pa se kažejo v gradbeništvu. Zastoji v stano- 
vanjski gradnji in nejasni investicijski programi investitorjev 
so botrovali padcu fizičnega obsega del v prvem kvartalu za 
10% m odnosu na Isto obdobje lani. Slaba je perspektiva za 
drugo polovico leta in prihodnje leto, saj operativa še nima 
pogodbeno zagotovljenih del, projektantska dejavnost pa je 
padla na polovico lanskoletne realizacije 

Izpad dohodka na domačem tržišču skuša gradbeništvo 
nadomestiti s prodorom na tuja tržišča. 

Slovensko gradbeništvo se v ta namen vse bolj široko 
povezuje in organizira, vendar ostajajo še vedno številni ka- 
drovski, organizacijski in pravni problemi, ki jih gradbeništvo 
samo ni sposobno rešiti. Ostajajo problemi, kot so zamuda pri 
sprejemanju zakona o izvajanju investicijskih del v tujini 
dolgotrajen in zapleten postopek registracije za delo v tujini 
neustrezna kreditna politika do izvajalcev investicijskih del 
nerealizirana organizacija ustreznih strokovnih služb gospo- 
darstva za pridobivanje in proučevanje tujih tržišč itd. 

Kljub težavam pa sta gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala že lani presegla izvozne plana za 13%, letos pa 
planirajo povečanje realizacije še za 11,5%. V izvoznih priza- 

L"''"?' prom,t ,n »•». »veza obrtnih združen), trgovina, kmetijstvo, živilska Industrija, drobno gospodarstvo, zadružna zveza, komu- naino In stanovanjsko gospodarstvo. 
1 •<>: vsa aploftna združenj«, kl ao prako svojih članic v vač ll mari udeležene v turlatlčnl ponudbi, ter organizacije združenega dela In skupnosti na oanovl poalovnlh Intaraaov. 17 Podatki Iz analiza atrokovnlh aluib aploinaga zdruianja gradb. In IGM 
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devanjih je angažiranih že 47 slovenskih organizacij. Posebno 
vzpoduben pa je podatek, da je vrednost pogodbeno prevze- 
tih del v letošnjem marcu kar štiri in pol krat večja kot v 
enakem obdobju lani. 

Na področju industrializacije gradnje je aktivnost gradbe- 
ništva usmerjena na standardizacijo opisov del, graditev in- 
formacijsko-poslovnega sistema, na tipizacijo z izpopolnjeva- 
njem sistema modularne koordinacije in na usklajevanju ino- 
vacijske dejavnosti, ki se še vedno odvija prepočasi. 

Na področ ju prefabrikacije se še vedno uporabljajo številni 
neusklajeni sistemi montažne gradnje, katerih število se celo 
veča, čeprav so že dosedanje kapacitete slabo izkoriščene. 

Pozitivne premike je čutiti na področ ju zmanjševanja 
uvozne odvisnosti gradbeništva, čeprav ostajajo še vedno 
pereč i problemi oskrbe z ravnim steklom, gumami izrednih 
dimenzij in deli za uvoženo mehanizacijo. Gradbene organi- 
zacije so se prek združevanja že organizirale v izmenjavi 
odvečnih rezervnih delov in usklajujejo lastno izdelavo posa- 
meznih delov in sklopov, vendar ostajajo tu še široke neizkori- 
ščene možnosti povezovanja z drobnim gospodarstvom in z 
domačo strojno industrijo. 

Vse več je akcij za dohodkovno povezovanje med gradbe- 
ništvom, industrijo gradbenega materiala in ostalimi proizva- 
jalci osnovnih repromaterialov, predvsem se množijo zahteve 
po sovlaganju s strani industrije. Ob kritičnem zmanjševanju 
obsega investicij in ob dokaj negotovih kratkoročnih perspek- 
tivah pa gradbeništvo takšne obremenitve vse teže prenaša. 
Posebno izkušnje ob sovlaganju v cementno industrijo, kjer 
morajo gradbeniki poleg prevzetih obveznosti sanacijskih vla- 
ganj prevzemati sedaj še pokrivanje tekočih izgub so ustvarile 
precejšnje nezaupanje dotovrstnega povezovanja. 

Spremenjeni pogoji gospodarjenja18 bodo v tem srednje- 
ročnem obdobju zahtevali v gradbeništvu bistvene organiza- 
cijske spremembe. Široko dohodkovno in organizacijsko po- 
vezovanje in združevanje gradbenih organizacij bo nujno za 
racionalizacijo in posodabljanje proizvodnje, za boljše izkori- 
ščenje kapacitet in za usposabljanje gradbeništva za uspešen 
nastop na tujih tržišč ih. 

V fazi priprave je predlog novega zakona o graditvi objek- 
tov, ki naj bi zaostril odgovornost investitorja v procesu nasta- 
janja investicijskega programa in v celotnem procesu nastaja- 
nja projekta ter opredelil nov sistem oblikovanja cen za izde- 
lavo tehnične dokumentacije na podlagi ocene težavnosti, 
vrste in namena objekta, ne pa v odstotkih od vrednosti 
investicije, kot je bilo to doslej. 

V industriji gradbenega materiala se je sistem oblikovanja 
cen uskladil z novim zakonom, težave pa so na področ ju 
gradbenih storitev, kjer predpisani sistem oblikovanja cen 
domala ni izvedljiv zaradi specifičnosti panoge. Splošno zdru- 
ženje gradbeništva Jugoslavije je zato že izdelalo predlog za 
oblikovanje cen gradbenih storitev v okviru novega zakona po 
stari metodologiji s postavitijo dodatnih normativov za ce- 
lotne proizvode (objekte). V stanovanjski gradnji pa naj bi se 
cena še naprej formirala na podlagi izpopolnjene metodolo- 
gije izdelavnih parametrov. 

7. Pri pospeševanju povezovanja enot drobnega gospodar- 
stva z velikimi asociacijami je tako na področ ju tehnološkega 
kot dohodkovnega povezovanja opazen napredek, vendar je 
to povezovanje prepočasno. Še posebno je to opazno na 
področ ju samostojnega osebnega dela. Pri tem bi lahko odi- 
grale pomembno vlogo obrtne zadruge, lahko bi bile pomem- 
ben faktor pri realiziranju kooperacije in poslovnega sodelo- 
vanja med samostojnim osebnim delom in organizacijami 
združenega dela. Razvoj kooperantske in specializirane pro- 
izvodnje bi morale pospeševati večje organizacije združenega 
dela s področja industrije s tem, da postanejo nosilci ustrez- 
nih programov. Intenzivnejše vključevanje drobnega gospo- 
darstva pri uresničevanju teh programov pa zahteva nastaja- 
nje novih enot drobnega gospodarstva predvsem na področ ju 
združenega dela in hitrejši razvoj preraščanja samostojnega 
osebnega dela v združeno delo z nastajanjem pogodbenih 
organizacij združenega dela. 

Ponudba proizvodnje in storitev ne pokriva rastočih potreb. 

" Razpoložljiva sredstva za proizvodna Investicij« v osnovna sredstva so s« po zadnllh ocanah skrč ila na 82,6% od planiranih, procentualno sa znltu|e ude- 
ležba gradbenih del v strukturi celotnih Investicij kot posledica preatnikturiranja gospodarstva, planiran obseg stsnovan|ske gradn|e se je skrč il za 11%. 

Deficit nastaja predvsem pri vzdrževanju trajnih dobrin ter 
storitvah gospodinjstvom. 

Nekatere občine pospešujejo reševanje tega problema in 
sicer s formiranjem in vezavo namenskih sredstev pri bankah 
za kreditiranje drobnega gospodarstva in z usmerjanjem 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo preko samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti za izgradnjo potrebnih prostorov, 
predvsem za deficitarne dejavnosti. 

Glede izvajanja planskih nalog je treba še opozoriti na. 
naslednje. Ne uresničuje se naloga glede izgradnje obrtnih 
con, prepočasi se ustanavljajo knjigovodski servisi, prerašča- 
nje samostojnega osebnega dela v združeno delo pa stagnira. 
Nezadovoljivo je tudi zasebno vlaganje sredstev prebivalstva v 
proizvodne namene. Osnovni vzroki za to so: manj ugoden 
socialni položaj delavca v samostojnem osebnem delu na- 
pram delavcu v združenem delu, težava pri preskrbi z repro- 
dukcijskim materialom, težave z uvoznimi dovoljenji in carin- 
skimi olajšavami predvsem za opremo, kar še posebej velja za 
zdomfce. 
4.3 Ostale naloge na področju gospodarstva 

1. Celotna poraba električne energije je bila v letu 1981 za 
3 4% večja kakor v letu 1980, v primerjavi z elektroenergetsko 
bilanco pa za 318 GWh oz. 3,7% nižja od planirane. Pri tem so 
neposredni odjemalci prevzeli 2,6% manj, distribucija iz pre- 
nosne mreže pa za 4,4% manj kakor so planirali. Preskrba 
odjemalcev je bila vse leto zadovoljiva. Le nekajkrat je bila 
omejena dobava neposrednih odjemalcev. Vse omejitve v letu 
1981 so znašale 2.745 MWh, kar je le 0,13% celotnega odjema 
teh odjemalcev. 

V primerjavi z lanskim letom je bila poraba v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta za 5,5% višja, kar je za 1,6% manj od 
planirane. Pri tem so neposredni odjemalci prevzeli 2,4 h več , 
distribucija pa za 6,5% več kot lani. Tudi v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta je bila oskrba porabnikov z električno energijo 
zadovoljiva. Vendar je zaradi znižane proizvodnje termoeleK- 
trarn (remont TE Šoštanj 5, nepredvidene zaustavitve NE 
Krško in TE Trbovlje) trenutna preskrba odjemalcev negotova. 
Takšno stanje bo predvidoma trajalo do začetka julija. 

Izgradnja elektroenergetskih objektov je glede na dinamiko 
predvideno v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva v pre- 
cejšnem zaostanku. V letu 1981 je bilo investirano le 62 h 
planiranih sredstev. Še več ji problemi pa se nakazujejo pri 
nadaljnji izgradnji, saj upoštevaje obstoječe vire sredstev pri- 
manjkuje v primerjavi z obsegom opredeljenim v dogovoru, 
okoli 1/3 sredstev. Za izvedbo najnujnejšega skrčenega pro- 
grama elektroenergetike 19, ki že upošteva zmanjšano rast 
porabe električne energije (od 7,1% na 4,5% povprečno 
letno) in nove (več je) predračunske vrednosti objektov, bo 
tako potrebno dodatno zagotoviti okoli 12 mlrd din (per]® 
1980). To bi dosegli s povečanim prispevkom od prodanih 
KWh in od povečane moč i (za 50%) ter z ustrezno povečano 
ceno povečane energije namensko za razširjeno reproduk- 
C'V tem smislu bo potrebno spremeniti in dopolniti družbeni 
plan SR Slovenije in dogovor o njegovih temeljih. Potrebno je 
dodatno analizirati, kje je možno najti rezerve v poslovanju, 
napraviti je treba optimizacijo izbora potrebnih objektov, zla- 
sti objektov kontinuitete ter racionalno gospodariti s sredstvi. 

2. Prcrtzvodnja premoga v slovenskih premogovnikih je v 
letu 1981 presegla planirano proizvodnjo za 2,5%. Tako ugo- 
dna stopnja rasti proizvodnje je bila dosežena na račun nad- 
planske proizvodnje lignita za 6,9%, medtem ko je bila reali- 
zacija proizvodnje premoga v ostalih rudnikih povsod pod 
planom (Združeni premogovniki Trbovlje 91,2%, Senovo 
99,2%, Kanižarica 90,5%, Laško 68,8%). Več jo proizvodnjo 
lignita za 322 tisoč ton je omogočilo predvsem nadurno delo 
rudarjev, smotrno izkoriščanje delovnega časa in dobra orga- 
niziranost proizvodnega procesa. Vzroki za nižjo proizvodnjo 
v Združenih premogovnikih Trbovlje so predvsem zaradi neu- 

$:£ov sssftsss™ 
In^a^^^ clje v osnovna sredstva tako skrčenega programa znaiajo doma okoli 33 mM din ali za okoli 2 mlrd din manj kot Je opredeljeno v dogovoru. 
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strežne investicijske politike20, zmanjšanja števila zaposle- 
nih ) in zaradi izpada proizvodnje v rudniku Kotredež. Manjša 
proizvodnja v rudniku Kanižarica od planirane je bila dose- 
žena zaradi izpada investicijskih sredstev v letih 1978 in 1979 
za raziskovalno odpiralna dela, modernizacijo proizvodnje in 
družben standard. Občuten izpad proizvodnje v rudniku La- 
ško pa se je pojavil vsled jamskega požara leta 1980 ter 
zaostajanja raziskovalno-odpiralnih del in zaradi pomanjka- 
nja sredstev. 

Proizvodnja lignita je bila v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta za 7% večja od planirane, proizvodnje rjavega premoga 
za 2% nad predvidevanji v energetski bilanci SR Slovenije za 
leto 1982. Dobave premoga iz bosanskih premogovnikov za 
potrebe široke potrošnje in industrije pa so za 17% manjše od 
planiranih. 

Ob tem velja ugotoviti, da je oskrba elektrogospodarstva z 
energetskim premogom potekala nemoteno kljub temu, da so 
zaradi sušnega obdobja in manjše proizvodnje električne 
energije v NE Krško v prvih mesecih letošnjega leta termoe- 
lektrarne porabile okoli 15% več premoga kot v istem ob- 
dobju lani. Zaradi izredno visokega angažiranja termoelek- 
trarn je bilo koncem aprila za okoli 100 tisoč ton manj-pre- 
moga na deponiji v Šoštanju kot predvideva energetska bi- 
lanca. Tudi slovenska industrija je bila v tem obdobju dobro 
osrbljena s premogom saj je prejela okoli 98% planiranih 
količ in. Slabša oskrbljenost je bila na področ ju.široke potroš- 
nje, ki je prejela v tem času le 75% z bilanco predvidenih 
količ in premoga. 

Za potrebe široke potrošnje zato ocenjujemo, da bo v letoš- 
njem letu primanjkovalo okoli 400 tisoč ton premoga ob 
predpostavki, da bodo količ ine premoga v naslednjih mesecih 
tako iz domače proizvodnje kot iz drugih republik in uvoza 
enake kot v prvem kvartalu. 

Za predvideno prodajo komercialnega premoga v letu 1981 
naj bi porabniki po cenah iz leta 1980 združili 166,86 mio din. 
Kljub prodaji 1.442 tisoč ton premoga, kar je za 86% več od 
planirane, so porabniki komercialnega premoga združili le 
65,28 mio din oz. le 39% predvidenih sredstev oz. glede na 
kriterije sporazuma le okoli 16%. Takšno odstopanje je nasto- 
pilo predvsem iz naslednjih razlogov: 
^-^združevanje sredstev po sporazumu je pričelo šele s 1. 4. 

- do novembra je podpisalo sporazum le okoli 80% 
udeležencev; - gospodinjstva, ki so porabila okoli 46% ko- 
mercialnega premoga ni bilo mogoče zavezati k združevanju 
sredstev. 

Za zagotovitev potrebnih količ in premoga je nujno realizi- 
rati naslednje ukrepe: 

- čimprej podpisati sporazum z REIK Kolubara o sovlaga- 
nju SR Slovenije v industrijski tir v višini 470 mio din, s čemer 
bi zagotovili dolgoročno po 500 tisoč ton premoaa letno do 
leta 1990; 

- čimprej realizirati uvoz bilančno predvidenih 120 tisoč  
ton vzhodnonemških briketov; 

- za zagotovitev čimvišje proizvodnje premogovnikov je 
pomembna dobra oskrbljenost z repromateriali in rezervnimi 
deli; 

- s čim boljšo organizacijo dela ter z nadurnim delom ob 
prostih dneh je treba zagotoviti čim več ji izkop premoga 

• predvsem v jesenskem času; 
- takoj pristopiti k odpiranju površinskega kopa Lakonca v 

Zasavju tako, da bi še v tem letu pridobili 90 tisoč ton rjavega 
premoga, za karjao treba zagotoviti 45 mio din. 

3. Po energetski bilanci Slovenije za leto 1982 znaša po- 
trebne količ ine naftnih derivatov 1.910 tisoč  ton, kar je za 4% 
več od porabe v letu 1981. Z energetsko bilanco Jugoslavije 
pa je SR Sloveniji namenjenih 11 tisoč ton manj naftnih 
derivatov. Razpoložljive količ ine derivatov v letošnjem letu 
znašajo napram istem obdobju lanskega leta le okoli 88 ozi- 
roma napram količ inam po bilanci SFR Jugoslavije okoli 95% 
Zaradi nezadostnih dobavljenih količ in derivatov iz jugoslo- 
vanskih rafinerij, je SR Slovenija v prvih štirih mesecih letoš- 
njega leta za lastne potrebe uvozila 55.000 ton naftnih deriva- 
tov. Iz zvezne direkcije za rezerve pa je bilo izposojeno 33.000 
ton srednjih destilatov, 27.300 ton mazuta in 200 ton tokočega 

20 Plan Investicijskih vlagan| v letu 1981 je bil realiziran le v višini 33,4%. 21 Premajhno Število razpoložljivih stanovanj. 

naftnega plina. Oskrba porabnikov z naftnimi derivati se je v 
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta izredno poslabšala. 
V prvih mesecih leta je bila izredno kritična oskrba industrije s 
kurilnimi olji in tekoč im naftnim plinom, prav tako je bila 
nezadostna oskrba porabnikov s srednjimi destilati. Pri tem je 
potrebno omeniti, da se oskrba široke potrošnje z ekstra 
lahkim kurilnim oljem praktično ves čas ni izvajala razen v 
omejenem obsegu na bencinskih servisih. Prihajalo je tudi do 
zastojev pri oskrbi porabnikov z dizel gorivom, kar je bilo 
izredno pereče ob pričetku spomladanske setve. V aprilu pa 
so nastopile še težave pri preskrbi z reaktivnim gorivom in z 
98 oktanskim motornim bencinom. Glavni razlogi za izredno 
slabo stanje oskrbe porabnikov z naftnimi derivati so nasled- 
nji: 
- zagotavljanje deviznih sredstev po začasnem zakonu o 

zagotavljanju deviz za uvoz energetskih surovin iz konvertibil- 
nega področja ne poteka v skladu s predvideno dinamiko in 
potrebami;2-1 

- zaradi izjemno težkega ekonomskega položaja rafinerije 
niso v stanju zagotoviti potrebnih dinarskih sredstev tako za 
nakup deviz, kot tudi za nakup nafte s klirinškega področja; 
- porabniki so tekom leta 1981 v celoti porabili vse zaloge 

naftnih derivatov in so bili na prehodu v leto 1982 praktično 
brez njih. 
Za razvoj naftno plinskega gospodarstva v letu 1981 so zna- 
šala razpoložljiva sredstva le okoli 18% sredstev, predvidenih, 
v ta namen po samoupravnem sporazumu Interesne skupno- 
sti za nafto in plin. Sredstva po samoupravnem sporazumu so 
praktično izpadla v celoti in Interesna skupnost za nafto in 
plin je za realizacijo globine vrtine PG 6 v Petišovcih zato 
morala najeti premostitveni kredit Ljubljanske banke-Zdru- 
zene banke v višini 118,12 mio din. Vsa ostala predvidena dela 
v letu 1981 so zaradi pomanjkanja sredstev preložena za eno 
in več let. Vse to in pa zmanjšane možnosti zagotavljanja 
planiranih sredstev za razvoj naftno plinskega gospodarstva 
tudi v obdobju 1982-1985 pogojujejo spremembo samou- 
pravnega sporazuma Interesne skupnosti za nafto in plin za 
obdobje 1981-1985. Prvotno predvidena sredstva 7 34 mlrd 
din bo treba zmanjšati za okoli 1,2 mlrd din oz. za 16%. 
Sredstva bo treba usmerjati predvsem za finančno sanacijo 
plinovodnega sistema za zemeljski plin, za dograditev plino- 
vodnega sistema ter za skladiščne zmogljivosti za naftne 
derivate in tekoč i naftni plin. 

4. Izvajanje sprejetih družbenih dogovorov, samoupravnih 
sporazumov, stališč in ukrepov tako na ravni republike, kot na 
ravni federacije, v letu 1981 ni bilo zadovoljivo. Konkretno, 
tudi v letu 1981 se ne uresničujejo nekatera bistvena določila 
družbenega dogovora o prometni politiki SFR Jugoslavije,23 

dogovora o razvoju integralnega transporta ter o zagotavlja- 
nju pogojev gospodarjenja železniškega gospodarstva v ob- 
dobju 1981-1985 še nista sprejeta, prav tako pa se ni nič  
premaknilo pri sodelovanju jadranskih luk in letalskih prevoz- 
nikov ter pri nakupu ladij v domačih ladjedelnicah oziroma pri 
uvozu ladij za nadomestitev dotrajanega ladjevja. Tudi v ok- 
viru republike se vse prepočasi uresničujejo sprejeta stališča 
in samoupravni sporazumi s področja prometa in zvez,24 or- 
ganizacije združenega dela še vedno niso pričele prikazovati 
transportne stroške po enotni metodologiji,25 poslovna skup- 

Z letom 1982 Je pričel veljati začasni zakon o zagotavljanju deviz za uvoz energetskih surovin iz konvertibilnega področja, ki zahteva zcfru2evan|e deviz v določenem odstotku od konvertibilnih prilivov. Pri tem gre za zagotavljanje deviz neodvisno od porabe naftnih derivatov po posameznih republikah In pokra|inah, kar ne vzpodbuja racionalne rabe nafte In njenih derivatov. SR Slovenija se je 
zato zavzemala, da se zagotovi združevanje deviz s samoupravnimi sporazumi v republikah In pokrajinah, kot je bilo uveljavljeno v pretežnem delu leta 1981, ko .Je Slovenija vplivala na stanje oskrbe poranlkov z naftnimi derivati do te mere, da praktično nI bilo zastojev. 23 Gre predvsem za določitve, ki opredeljujejo potrebo po znižanju deleža transportnih stroškov v celotnih stroških gospodarstva, racionalnejši delitvi 
transportnega dela, ter izenač itvi sistemskih pogojev gospodarjenja organizacij j združenega dela v vseh prometnih panogah. 24 Gre predvsem za neuresnlčevanje stališč Skupščine SR Slovenije o usmerja- nju skladnega razvoja In delitve dela na področju prometa in zvez ter samou- 
pravnega sporazuma o programu In izvajanju pospešene racionalizacije pretoka blaaa. 25 Čeprav Je z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 sprejeta obveza, da bo v letu 1981 Gospodarska zbornica v okviru splošnih združenj uveljavila spremljanje transportnih stroškov, pa do aplikacije 
enotne metodologije še vedno ni prišlo. 
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nost za integralni transport ni ustanovljena,26 samoupravni 
sporazum o usklajevanju telekomunikacijskih sistemov zvez 
med podpisniki teh sistemov (železniško cestno in elektro 
gospodarstvo ter PTT in RTV) ni sklenjen,27 javni, režijski in 
privatni avtoprevozniki niso pričeli z usklajevanjem razvoja 
svojih kapacitet prav tako pa riiso v teku aktivnosti za ustano- 
vitev samoupravne interesne skupnosti prometa Slovenije. Od 
dogovorjenih nalog glede prometne politike pa je bila usta- 
novljena Samoupravna interesna skupnost za letališko dejav- 
nost, na osnovi novega zakona o cestah pa teče preobrazba 
družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu. 
Poudariti je tudi izvozne uspehe prometne dejavnosti saj je v 
zadnjem letu povečala neto devizni priliv za celih 80 h. 

4 1 Na železnici tudi v I. 1981 ni prišlo do pričakovanega 
porasta obsega dela26 delno zaradi objektivnih vzrokov (izpad 
prevoza nafte ter železove rude) delno pa tudi zaradi ne v 
celoti uresničenega akcijskega programa za povečanje pri- 
hodkov in za zmanjšanje stroškov poslovanja. Ugotavljamo pa 
nekatere kvalitativne premike v strukturi ponudbe ZG Ljub- 
liana v letu 1981.29 Zaradi neuresničevanja planiranega ob- 
seqa dela ter zato, ker se cene za železniške prevoze niso 
aibale na ravni splošne rasti cen pa s pridobljenim prihodkom 
ni bilo možno pokriti stroške enostavne reprodukcije.*0 Ob 
tem je pripomniti, da so sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo v TOZD ŽG Ljubljana rastla približno enako 
kot v popreč ju v gospodarstvu.   

Uresničevanje programa razvoja železniških zmogljivosti v 
letu 1981 ni potekalo po predvidevanjih, saj je bilo zagotov- 
ljeno le 64% planiranih sredstev. Glavni vzrok za to so bili 
izpad sredstev domačih bank ter sredstev Evropske investicij- 
ske banke, zaradi česar so v I. 1981 začeli zaostajati remonti 
proq kakor tudi rekonstrukcije vozlišč in ranžirnih postaj. 
Izpad sredstev domačih bank na bazi poslovnih odnosov pa je 
povzroč il močno zaostajanje naložb v objekte integralnega 

Bistveno spremenjeni pogoji gospodarjenja ŽG Ljubljana v 
letu 1981 in 1982 in ocene do leta 1985 pogojujejo sprem- 
mebo in dopolnitev Družbenega plana in Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Oce- 
niuiemo da je za pokrivanje dela stroškov enostavne repro- 
dukcije pofrebno zagotoviti v letih 1981-1985 okoli 16 5 mio 
din 31 ali za okoli 2,6 mio din več , kot je bilo predvideno v 
dogovoru. Glavni del te razlike je pripisati novemu Zakonu o 
revalorizaciji osnovnih sredstev in Zakonu o amortizaciji, del 
razlike pa je nastal zaradi nižje rasti cen prometnih storitev, 
nižieaa obsega dela od planskih predvidevanj ter zaradi pove- 
čanja obresti za najete kredite. Prav tako bo potrebno spre- 
meniti program razvoja železniških zmogljivosti predvsem 
zaradi bistveno zmanjšanih možnosti za najemanje domačih 
in tujih bančnih kreditov. Ocenjujemo, da je za program 
razvoja realno možno zagotoviti 14,4 mlrd in, kar je za 4,3 
mlrd din manj, kot je bilo predvideno v dogovoru. Tu se bo 
treba omejiti le na naložbe, ki zagotavljajo varnost prometa 
odpravo ozkih grl ter na najnujnejšo modernizacijo tistih 
zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega 
priliva in med katerim je zlasti poudariti potrebo po usposobi- 
tvi proge Jesenice—Nova Gorica—Sežana—Koper. 

Za uresničevanje tako dogovorjenega spremenjenega 
plana je potrebno sprejeti in dosledno izvajati ustrezne 
ukrepe predvsem pa omogoč iti rast cen železniških storitev 
na ravni splošne rasti cen, redni dotok združenih sredstev 
Gospodarstva ter bančnih sredstev v zneksu, ki zagotavlja 
najemanje ugodnih tujih kreditov. Zlasti pa bo treba dosledno 
izvajati sprejeti akcijski program za povečanje prihodkov in za 
zmanjšanje stroškov poslovanja. 

42 V letu 1982 ni prišlo do bistvenih sprememb v delitvi 
dela med cestnim in železniškim prometom32. Prav tako ugo- 
tavljamo, da kljub zaostreni energetski situaciji ni prihajalo do 
pričakovane substitucije individualnih prevozov s sredstvi jav- 
nega cestnega prometa.33 

Slabšanje gospodarskega položaja javnega cestnega pro- 
meta oziroma bistveno povečanje deleža stroškov goriva n 
maziva v ceni prevozne storitve, težave v zvezi s Pnevma*'kJ 'P 
Rezervnimi deM, starost voznega parka težave pri nabavah 
vseh vozil domače proizvodnje, omejitev uvoza ter druge 
težave pogojujejo spremembo srednjeročnega plana p°. 
slovne skupnosti Avtoprevozništvo za obdobje 1981 1985. 

Ocenjujemo, da je do konca tega petletja realno pričakovati 
le rahlo povečanje fizičnega obsega dela predvsem iz naslova 
povečanja udeležbe v mednarodnih cestnih tovornih tokovih 
Zato se bo vršila le zamenjava dotrajanih vozil za potrebe 
notranjega prometa in pa nabava vozil namenjenih za oprav- 
ljanje storitev na tujem trgu (EGS - Bližnji vzhod), kar pa bo 
prispevalo k realizaciji še ugodnješih deviznih efektov. 

4.3. Zaradi izpada planiranih sredstev od prodaje pogon- 
skih goriv, pristojbin za domača cestna motorna vozila, cest- 
nin, združenih sredstev gospodarstva ter domačih in tujih 
bančnih posojil je Republiška skupnost za ceste v letu 1931 
zaaotavljala najnujnejše vzdrževanje cestnega omrežja Slove- 
nije ter dela na tistih cestnih odsekih, katerih gradnja je brta 
pričeta že v prejšnjem srednjeročnem obdobju.34 dede na 
izredno težko gospodarsko situacijo pa je v marcu I. 19B<? 
Republiška skupnost za ceste sprejela sklep, da prenehajo 
dela na vseh investicijah v teku. 

Zaradi omenjenih vzrokov ter zlasti zaradi bistvenega pove- 
čanja obveznosti za odplačila tujih kreditov iz Panjih le je 
Republiški skupnosti za ceste nujno potrebno Prist°p ti k 
spremembi Samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
vzdrževanja in izgradnje magistralnih m regionalnih cest v SIR 
Sloveniji za obdobje 1981-1985. Potrebno se |e omejiti le na 
nainuinejše redno vzdrževanje magistralnega cestnega 
omrežja SR Slovenije, pri novogradnjah pa dati Pr®dnos^ 
dokončanju že začetih del ter izgradnji odsekov na cesti 
Bratstva in enotnosti. 

Ocenjujemo, da je za uresničevanje omenjenih nalogi po- 
trebno zagotoviti okoli 25,6 mlrd din in sicer za odplačilo 
anuitet, redno vzdrževanje modernizacije in upravtjanja cest 
okoli 12,4 mlrd din, za izvedbo programa novogradenj pa 
okoli 13,2 mlrd din. Od 25,6 mlrd din je '® 
14 3 mlrd din. Razliko v višini 11,3 mlrd din bo potrebno 
zagotoviti z dodatnimi izvirnimi viri sredstev3 , inozemskimi 
sredstvi in krediti domačih bank36 ter s sredstvi samoupravne 

» V okviru odbor« za Integralni tran.port Qo.podar.Ke »bornle« 8o«n"l*l* delovna .kupina v z.č.tku leta 1982 pripravila teze »a pripravo »amoupravneg« aporazuma o u.t.novltvl po.lovne »kupno.tl za Integralnn .n.port. tepra^v 
tem času ia morala biti končar.a lavna razprava o predlogu omen|enega »pora 
"V »kladu z 52. členom dogovora o temel|lb družbeneg« plana SR Slovenije pa 
t? 
nrfeTIK 
lev povečalo za 22%, »tevllo kamionov pr»pel|anlh v operativnem prometu za 18%^ p* n«4°nu nočniakok Je bilo prepeljano z. 63% v«čbl.B.,i^|o.pr«ml|a- 

"* KefrazHka* "bliatrita "doCom .redatev po zakonu za strotkov ano.tavne reprodukcije »eleznUkega go.podar.tv. Mubl ana v etu 1981 fUr list SRS št. 33/80) Je Skupšč in® samoupravne Interesna skupnosti za iakznVikl ln lu»kl' promet ob koncu let. Izdale ŽQ Ljubljana menico v vll.nl 400 

združevanjem v letu 1981). 

I v tovornem prometu ugotoviti le rahlo 
a ce.t na leleznlco (povečan). » Tako |e v 1.1981' 
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ufu Vm*) dočfm ao Matnl potnllkl prevozi ..vedno' n^ollko h^len.r.M.II 
od žnlsrnlšklh foovečanle deleža ceatnlh potniških prevozov s 77,9%). 
» V l. 1981 |. v mestnem potnlikem prometu pr»pol|anq132,9 mlo ^nlkov napram 140.3 mlo potnikov v 1.1980, kar pomeni zman|ian|e oMege ^ia vletu 1Q81 za S 1% Nakollko ugodnejši rezultati so doseženi v primestnem In meakra 
•vnem ISSiJSmprometu. Več jo stopnjo energetskih prihrankov pa Je prlčako- 
vati ob aplikaciji rezultatov SlrSega projekta oj«n>allzaoHeiw^iiratevl<afla avto- 

? f.z. srn.v.d.nlh ?nv..t.cl| Jeblla' v letu 1881 končana leMi majnl 
nrahod Fernetlč l v.e o.t.le pa na| bi ae nadaljevale v letu 1982. ?« Za Izgradnjo avtoceate Naklo-lJubl|an. In predora y, 
mlrd din Je potrebno zagotoviti dodatna eredatva vj»l*lnl3,8 mlrd din. Ta eredatva bi zagotovili a povečanjem prlepevka od ptodi^ piyon.km go^v za nirnii 1 1 din fcuna 1980) orl litru, kar pomeni povečanje cene pogonamn flonv za 
okoli 3,5%, prl!to|Wn ze dom.č. ce.tna motena vozila za 100% ter ce.tnln z. 
- Sred.tv. domačih bank v vlilnl 1,0 mlrd dlnb. potrebnejgrtflgj« 
nalemanle tu|lh po»o|ll vendar le v primeru če bodo zagotovljena dodatna 
sredstva za lzgradn|o avtoceate Naklo-i-JublJana In predora Karavanke. 
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interesne skupnosti za gradnjo cest mesta Ljubljana (za iz- 
gradnjo južne obvoznice v Ljubljani). 

4.4. V letu 1981 je luka Koper pretovorila 2.060 ton blaga oz. 
2.350 tisoč ton skupaj z nafto in je s tem izpolnila planiran 
obseg dela37. Z združenimi sredstvi gospodarstva, lastnimi, 
bančnimi in drugimi viri financiranja, kot tudi s premostitve- 
nim kreditiranjem in sicer s kratkoročnimi krediti dobaviteljev 
pa so bili v luki v letu 1981 realizirani naslednji objekti: 100 m 
kontejnerske obale, komunalno urejanje površin na kontej- 
nerskem terminalu, nabavljeno je kontejnersko dvigalo ter del 
tehnološke opreme in je bila zgrajena nadstrešnica za les. 

Glede na zmanjšanje obsega združenih sredstev gospodar- 
stva, ter sredstev iz naslova domačih in inozemskih bank bo v 
luki potrebno spremeniti program razvoja, ki je opredeljen v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobie 
1981-1985. 

Prioriteto bo morala imeti usposobitev luke za prevzem in 
pretovor premoga z izgradnjo terminala za premog38, kar 
pogojuje zmanjševanje vlaganj v druge luške zmogljivosti v 
obdobju 1981-1985 predvsem pa zamik izgradnje terminala 
za sipke tovore. 

4.5. Padec povpraševanja na svetovnem pomorskem tržišču 
ter onemogočena obnova ladjevja so rezultati s 7% padcem 
izvršenega dela naše trgovske mornarice v letu 1981. Neu- 
spešni so bili poizkusi, da bi prišlo do formiranja konzorcija 
za združevanje sredstev za nabavo ladij na podlagi udeležbe 
sovlagateljev na neto deviznem prihodku in skupnem riziku z 
ladjarjem. Nadalje v okviru Jugoslavije še ni sprejet »Samo- 
upravni sporazum o realizaciji plana izgradnje ladij v domo- 
vini v obdobju 1981-1985«, kjer se bo potrebno dogovoriti 
tudr o pogojih, ki bodo omogočili uvoz ladij za zamenjavo 
dotrajanega ladjevja, zaradi zagotavljanja dodatnih pozitivnih 
deviznih uč inkov. 

4.6. Rast fizičnega obsega storitev na slovenskih letališč ih 
se je uspešno nadaljevala tudi v letu 1981 predvsem zaradi 
bistvenega povečanja povpraševanja po storitvah v domačem 
potniškem, ter v mednarodnem tovornem zračnem prometu39, 
kot tudi zaradi uvajanja novih ladij v rednem mednarodnem 
prometu. Pozitivno, sicer nekoliko počasnejšo dinamiko pa je 
pričakovati tudi v letu 1982. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih srednjeročnega 
plana Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejav- 
nost SR Slovenije za obdobje 1981-1985 so bila nerealno 
planirana sredstva iz naslova neposrednega interesnega 
združevanja koristnikov letaliških storitev. Zato je potrebno 
pristopiti k spremembam oz. dopolnitvam omenjenega spora- 
zuma. V okviru spremenjenega programa razvoja slovenskih 
letališč pa je prioritetno potrebno zagotoviti varnost zračne 
plovbe ter nadaljevanje del na novem pristaniškem kom- 
pleksu na letališču Ljubljana. 

4.7. V I. 1981 ugotavljamo poslabšanje gospodarskega po- 
ložaja lnex adria avioprometa predvsem zaradi izrednega 
povečanja stroškov zavarovanja, goriva in maziva, obresti za 
najete kredite, amortizacije, itd. Zaradi katastrofe letal, zamud 
pri dobavi letal, padca emitivnega turizma in drugih vzrokov 
pa naš zračni prevoznik svoja planska predvidevanja za I. 
1981 ni uresnič il40. 

4.8. Spremembe v materialni proizvodnji v letu 1981 so se 
■neposredno odrazile tudi na izvršeni obseg dela v skladiščno 
pretovornih in špediterskih organizacijah združenega dela41 

Na tem področju bo potrebno zagotoviti smotrno usmerjanje 
blagovnih tokov, racionalen izbor prometnih sredstev ter te- 
snejše povezovanje s proizvodnimi, trgovskimi in transport- 
nimi organizacijami. Prav tako menimo, da je potrebno usta- 
noviti poslovno skupnost na področju skladiščne in preto- 
vorne dejavnosti, zaradi vse bolj oč itne potrebe po optimali- 
zaciji zbiranja in distribucije blagovnih pošiljk. 

4.9. V letu 1981 je bilo opravljenih manj poštnih storitev kot 

j7 V strukturi prometa po vrstah blaga ugotavl|amo v primerjavi s predhodnim letom Izredni porast sipkih tovorov In kontejnerakega ter Ro-Ro prometa (za 26% oz. za 13%) ter padec generalnih tovorov In lesa (za 26% oz. za 13%). 
Dokončanje Izgradnje terminala za premog v 1.1984 predpostavlja premosti- tveno kreditiranje v letih 1982 In 1983. 31 Tako se Je npr. na letalliču Ljubljana obseg domačega potnlikega prometa v letu 1981 povečal za 72.155 potnikov oz. za 22,3%, dočlm se |e obseg mednaro- dnega tovornega prometa v primerjavi z 1.1980 povečal kar za 56,86%. Planska predvidevanja za leto 1981 so uresničena okoli 90% z vidika fizične oziroma 80% z vidika finančne realizacije. 41 V primerjavi z letom 1980 Je v letu 1981 pritlo do 2,7% padca prekladalnlh storitev (merjeno v izmanlpullranlh tonah). 

v letu 1980 (-1,0%), ddčim je obseg dela v telegrafiji oz 
telefoniji porastel za 9% oz. kar za 18%. Plan investicijske 
gradnje SOZ PTT je v I. 1981 uresničen z 38%. Investicije, 
predvidene v Dogovoru o temeljih družbenega plana repu- 
blike, so uresničene s 57%, v tem okviru pa je bil plan 
izgradnje magistralnih mednarodnih in tranzitnih zmogljivosti 
uresničen le s 13%. Vzroki za tolikšna odstopanja od planskih 
predvidevanj so predvsem: izpad načrtovanih kreditnih sred- 
stev, zlasti pa sredstev poslovnih bank ter združenih sredstev 
porabnikov, problemi v zvezi z uvozom opreme in repromate- 
riala, dolgi dobavni roki opreme, neusklajenost zmogljivosti 
montažerjev z dobavitelji opreme, ter še posebej uveljavitev 
Zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za izgradnjo in nakup določenih objektov in opremo, 
saj je le ta zakon zavrl investicijsko dejavnost v drugem 
polletju glede na to, da so se posamezni objekti, za katere so 
bila že zagotovljena sredstva, pričeli graditi šele proti koncu 
leta. 

Spremenjeni pogoji gospodarjenja zahtevajo, da se tudi v 
PTT prometu skrč i program razvoja, opredeljen v Dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Ocenjujemo, da je za naložbe skupnega interesa 
možno zagotoviti 6,1 mlrd din ali za 1,1 mlrd din manj kot je 
bilo predvideno z dogovorom. Glede na to, da se v zmanjša- 
nam obsegu sredstev bistveno povečuje program posebnega 
pomena za SLO in družbeno samozaščito, bo treba bolj skrč iti 
druga vlaganja v okviru razvojnega programa PTT. Uresniče- 
vanje sleonjih nalog pa poleg drugih ukrepov pogojuje rast 
cen PTT storjtev v skladu s splošno rastjo cen. 

t>. Vodno gospodarska dela zaostajajo za planirano dina- 
miko. V letu 1981 je bil realiziran naslednji obseg obveznosti: 

Zagotavljanje pitne in tehnološke vode je vodno gospodar- 
stvo realiziralo 17,7% naložb v ta namen. Zgrajeno je bilo 
zajetje, covovod in zbiralniki na območju Sežane kar bo 
omogočalo dobavo dela pitne vode sežanskemu območju že v 
letu 1982. 

Za varstvo pred škodljivim delovanjem voda je bilo vloženih 
za vzdrževanje vodotokov 14,3% sredstev, predvidenih v ob- 
dobju 1981-1985, za investicije za obrambo pred poplavami 
p3 18,8%. 

Stabilizacija strug hudournikov poteka v skladu s planom. 
Izvršena so bila dela na več jih hudourniških območjih kot 
Lobnica, na polhograjskih hudournikih, Hladnik, Nadiža Su- 
helj, na hudourniškem območju Soče Belinca, Hoteklja in 
Crnavski potok ter dela na hudournikih v Istri. 

Za izboljšanje kakovosti vodotokov je bilo vloženih 14% od 
sredstev, predvidenih v letih 1981-1985 kot soudeležba. 

Skoraj pri vseh območnih vodnih skupnostih so tako v 
zaostanku dela pri realizaciji programa vzdrževalnih del kot 
tudi realizacija letnih programov investicij, katerih začetek del 
se večkrat zaradi pomanjkanja dokumentacije in drugih vzro- 
kov zavleče v november in december ali naslednje leto. Pri 
nekaterih območnih vodnih skupnostih so težave tudi pri 
realizaciji programa varstva kvalitete voda in zagotavljanja 
vodnih količ in, ker investitorji niso zagotovili ustreznih fi- 
nančnih sredstev ali ker ni pripravljena tehnična dokumenta- 
cija, kar ima za posledico, da ležijo precejšna neporabljena 
sredstva na računih nekaterih območnih vodnih skupnosti. 

V letu 1982 se predvidevajo vlaganja v vodno gospodarstvo 
v globalu skladno z dinamiko, pri čemer pa je struktura 
vlaganj prilagojena rebalansu plana. 

V skladu z zoženimi materialnimi možnostmi razvoja, opre- 
deljenimi z nižjo stopnjo rasti družbenega proizvoda se tudi 
vodno gospodarstvo prilagaja in zmanjšuje svoja vlaganja od 
7,7 mlrd din na 6,9 mlrd din. Pri tem bo vodno gospodarstvo 
zbralo 6,6 mlrd din, kar pomeni 0,56% udeležbo v razpoložlji- 
vem družbenem proizvodu. Del sredstev, ki presega tako 
zbrana sredstva pa bo zagotovljen z dodatnim zbiranjem pri 
Območni vodni skupnosti Soča in z premostitvenimi sredstvi 
Odbora za melioracije. 

V letu 1982 je prišlo do povečanih zahtev za usposobitev 
zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo tako, da bo v 5- 
letnem obdobju melioriranih 21.780 ha, kar je za 6.780 ha več 
od obsega predvidenega v planu. Skladno s tem obsegom 
bodo potrebna več ja dela na osnovni odvodni mreži zlasti na 
območju severovzhodne Slovenije, na celjskem območju (Ob- 
stoletju), v Sečoveljski in Vipavski dolini. 

Glede na potek izvajanja nalog v letih 1981 in 1982 in zaradi 
manjšega obsega razpoložljivih sredstev naloge na področju 
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vodnega gospodarstva ne bo možno uresnič iti do leta 1985. 
Treba bo selektivno skrč iti programe, pri tem pa se ne bi 
smelo občutno zmanjševati redno vzdrževanje, oskrba z vodo 
in zaščita vodnih virov ter investicije v osnovno odvodno 
mrežo za kmetijsko proizvodnjo. 

V tej smeri bo treba ustrezno spremeniti Družbeni plan SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in dogovor o njegovih teme- 
ljih. 

6. Stanovanjsko komunalno gospodarstvo 
V letu 1981 je bilo zgrajenih 14.648 stanovanj, kar je za 13% 

več , kot smo planirali. Izvajalci družbenega sektorja so zgra- 
dili 8.333 stanovanj ali 57%, kar je v glavnem v okviru planira- 
nega razmerja med družbeno in individualno gradnjo. Po- 
prečna površina zgrajenih stanovanj se je povečala od 58,5 m2 

na 59 m2 v družbeni in od 94,7 m2 na 99 m2 v individualni 
gradnji. Veliko število reklamacij kaže na padec kvalitete 
izdelave. Konec leta 1981 smo imeli pri izvajalcih družbenega 
sektorja 34% manj nedokončanih stanovanj kot leto prej, zato 
predvidevamo v letu 1982 izgradnjo cca 10.800 stanovanj. Na 
osnovi dosedanjega poteka gradnje in ocene razpoložljivih 
sredstev v SR Sloveniji ocenjujemo v obdobju 1981-1985 
izgradnjo 58.000 stanovanj, kar je za 7.000 manj, kot je predvi- 
deno v planskih dokumentih. 

Močno narašča tudi cena kvadratnega metra stanovanja, ki 
se je dvignila v letu 1980 za 21,7%, v letu 1981 pa kar za 
28,12% in je v letu 1981 znašala poprečno za SR Slovenijo že 
19.469 din. Glede racionalizacije gradnje ni bilo doseženih 
več jih uspehov. 

Prehoda na ekonomske stanarine doslej nismo izvajali za- 
radi dogovorjene politike cen v republiki in z dvigom stanarin 
poprečno za 21% nismo dosegli niti z inflacijo razvrednotene 
realne vrednosti stanarin. Ob nadaljevanju sedanje politike 
cen do leta 1985 ne bo mogoče uveljaviti ekonomskih stana- 
rin do konca leta 1985, zato je potrebno to nalogo v družbe- 
nem planu primerno podaljšati. 

V več jih mestih tvori usmerjena gradnja že pretežni nač in 
gradnje, stanovanjske zadruge se uspešno vključujejo v sta- 
novanjsko izgradnjo, še vedno pa se pri usmerjanju dovolj ne 
koristijo slaba zemljišča. 

Standardi in normativi za gradnjo in opremljenost stano- 
vanjskih sosesk so v pripravi in predvidevamo, da bodo prvi 
rezultati kot začasna metodologija izdelani do konca leta 
1982. 

V letu 1981 je bilo dano v uporabo 1.730 ležišč  za dijake in 
530 ležišč za študente. Izgradnja teče skladno s planom. 

- Komunalno gospodarstvo v dohodku zaostaja za sloven- 
skim, kar rezultira iz visokih porabljenih sredstev, ki so v 
primerjavi z republiškim povprečjem za 28% več ja. Zaostreni 
gospodarski pogoji zahtevajo, da komunalne organizacije 
izkoristijo vse notranje rezerve z boljšo organiziranostjo, 
boljšo organizacijo dela in predvsem povečanjem produktiv- 
nosti. Vendar planskih ciljev izgradnje sistema komunalne 
oskrbe v celotni republiki ne bomo mogli doseč i. Vsi napori 
so vloženi v najnujnejše naloge, kot je oskrba s pitno vodo. 
Tudi v bodoče morajo tovrstne naložbe v okviru investicij 
imeti prioriteto. 

Zaradi neustreznih osebnih dohodkov, posebnih pogojev 
dela ter nizke tehnološKe opremljenosti je težko pridobivati 
kadre. 

Priprava standardov minimalnega zagotavljanja oskrbe s 
komunalnimi dobrinami je v teku in bo naloga do konca leta 
1982 narejena. Na tej osnovi bo v letu 1983 pripravljen pro- 
gram racionalnega izvajanja komunalnih storitev. 

Pridobivanje stavbnih zemljišč za kompleksno in smotrno 
razvijanje naselij, ki jih zajema proces urbanizacije, je zao- 
stalo. Zaradi predvidenih sprememb Zakona o stavbnih zem- 
ljišč ih je ustanavljanje stavbnozemljiške skupnosti, kot uprav- 
Ijalca stavbnih zemljišč  v družbeni tastnini, prenehalo. 

Preskrba s pitno in površno vodo ter rezervnimi agregati za 
električno energijo za primer izjemnih razmer vSIoveniji še ni 
zadovoljiva, vendar se naloge izvajajo v okviru načrtovanih 
nalog v planu in v okviru materialnih možnosti. 
5. Produktivnost dela in zaposlovanje 

Umirjeni gospodarski tokovi in na nekaterih panogah tudi 
zmanjšanje gospodarske aktivnosti, so zlasti v gospodarstvu, 
omejevale obseg zaposlovanja novih delavcev. V združenem 
delu, kjer je leta 1981 delalo okoli 780 tisoč oseb, se je število 
zaposlenih povečalo leta 1981 za 0,7% in po oceni v letu 1982 

Združeno delo 
skupaj vtem: negospo- Samost. 

gospo- darstvo osebno 
darstvo delo 

Zaposleni v tisoč ih 
1980 772,9 653,6«* 119,343 21,2 
1981 778,6 657,0 121,6 22,1 
1982 (ocena) 781,1 658,1 123,0 23,3 
rast v odstotkih 
1981 0,7 0,5 1,8 4,2 
1982 (ocena) 0,3 0,2 1,1 5,4 
1981-1982 (ocena) 0,5 0,3 1,5 4,8 
1982-1985 (ocena)44 1,2 1,1 1,6 5,3 
1981-1985 (ocena)44 1,1 1,0 1,5 5,9 
1981-1985 (plan) 1,8 1,8 1,7 5, j 
za 0,3%, kar zaostruje nesorazmerja med prilivom v zaposlitev 
in možnostjo za zaposlovanje. V določeni meri blažijo zaposli- 
tvene probleme, gibanja novih zaposlitev v samostojnem 
osebnem delu. Na tem področju je leta 1981 delalo nekaj nad 
20 tisoč delavcev. V letih 1981-1982 se število zaposlenih 
povečuje v povprečju na leto za okoli 5%. 

V gospodarstvu se je v obeh letih število zaposlenih pove- 
čalo za nekaj nad 5 tisoč . Opazneje se je. dvignilo število 
zaposlenih v industriji, predvsem pri proizvodnji surovin, v 
strojništvu, v tekfstilni, usnjarski, obutveni in prehrambeni 
industriji, znižalo pa se je v gradbeništvu. 

V negospodarstvu je okoli 3 tisoč delavcev več , ki so se 
več inoma zaposlili v družbenih dejavnostih, predvsem v otro- 
škem varstvu in v šolstvu. V družbenih organizacijah in skup- 
nostih je kljub novim občinam, ki so bile ustanovljene v 
začetku leta 1982, ostalo število zaposlenih v glavnem neiz- 
premenjeno. 

V letih 1981-1982 se je število delavcev v združenem in 
samostojnem osebnem delu povečalo za okoli 10 tisoč . Sku- 
paj z nadomestitvami oseb, ki so iz različnih vzrokov prene- 
hale z rednim delom je v letu 1981-1982 dobilo delo okoli 43 
tisoč oseb. Med temi je okoli tisoč 45 delavcev iz drugih sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin, ki so se redno zapo- 
slili v SR Sloveniji. 

Ocena oseb, ki so v letih 1981-1982 iskali zaposlitev vklju- 
čuje ob mladini, ki je zapustila šole in tudi delavce, ki so se 
vrnili iz dela v tujini. V obeh letih je povpraševalo po zaposlitvi 
nekaj nad 45 tisoč  oseb. Med mladino, ki je zapuščala šolo je 
bilo okoli 14 tisoč  takih, ki bi se lahko zaposlili kot pripravniki, 
organizacije združenega dela pa so jih zaposlile le približno 
polovico. S tem še vedno ostaja vprašanje zaposlitve diplo- 
mantov srednjih, višjih in visokih šol. To vprašanje se skuša 
urediti z novelo zakona o delovnih razmerjih in z načrti zapo- 
slovanja, ki vključuje tudi obvezo in normative o zaposlovanju 
pripravnikov. Tak način urejanja rešuje nekatere probleme 
nezaposlenosti mladih, še vedno pa se ne upoštevajo dovolj 
potrebe združenega dela in tudi ne znanja ali pokiicna uspo- 
sobljenost teh delavcev. 

V letih 1981-1982 so se začeli zaostrovati problemi pri 
zaposlovanju oseb, ki iščejo prvo zaposlitev. Nezaposlenih bo 
v letu 1982 nekaj pod 15 tisoč , kar je okoli 1,9% od celotnega 
števila vseh zaposlenih (v združenem in samostojnem oseb- 
nem delu). Med osebami, ki iščejo prvo zaposlitev je največ  
mladine. Že leta 1980 je začelo število iskalcev prve zaposlitve 
intenzivno naraščati, Kar se je nadaijevalo tudi v letu 1981 V 
tem letu je njihov delež med vsemi zaposlenimi dosegel 36%. 
Z istim proporcem se srečujemo tudi v letu 1982. Dosežena 
raven nezaposlenosti še vedno ni toliko visoka, da bi bila 
terjala posebne ukrepe ali višja finančna sredstva za socialno 
varnost nezaposlenih. 

Po letih se je število vseh nezaposlenih in iskalcev prve 
zaposlitve gibalo rta sledeč i nač in: 

" opomba: za lato 1980 ja bila napravl|ana korektura podatkov o itavllu zapo- alanlh v goapodaratvu In v nagoapodaratvu. Ob tam |a bilo itevilo zapoaienih v banki preneieno Iz goapodaratva v nagopodaratvo. Ta koraktura |a bila oprav- ljana v akladu a apramambo Enotna klaalflkacl|« dajavnoatl. " ocena tzdalana z upoštevanjem novih uamerltev za obdobja 1933-1885; predvideno raat družbenega proizvoda v združenem dalu, kl naj bi v letih 1983-1985 bila v povpreč |u na lato za 2,6%. 45 Samoupravna intareana akupnoat za zapoalovanje v avojih porodnih In atatt- atlčno Informativnih biltenih Izkazujejo drugačno, v!tja itevllo daiavcav Iz drugih aoclallatlinlh republik In avtonomnih pokrajin, ki bi aa v letu 1980-1981 zapoellll v SR Sloveniji. 
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Vsi 
nezaposleni 

Nezaposleni 
iskalci prve 
zaposlitve 

Nezaposleni v tisoč ih 
1980 
1981 
1982 (ocena) 
Rast v odstotkih 
1981 
1982 (ocena) 
1981-1982 (ocena) 
1982-1985 (nova ocena) 
1981-1985(nova ocena) 
1981-1985 (plan) 

10.8 
12.3 
14,7 

13.9 
19,5 
16,7 
12,1 
12.4 

6,1 

3,4 
4.3 
5.4 

13,2 
25,6 
19,2 

Gospodarski položaj je v teh letih povzroč il zastoje v ob- 
segu in rasti proizvodnje ter storitev, ter nizko realno rast 
družbenega proizvoda. Izkoriščenost delovnega časa in de- 
lovnih sredstev se je občutno zmanjšala. Organizacije združe- 
nega dela se niso zadosti fleksibilno prilagodile nastalemu 
položaju: to se je odrazilo na razvoju in rasti produktivnosti 
dela. Delež produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda je 
nižji kot je bilo predvideno v družbenem planu. V obdobju 
1981-1985 se bo realni družbeni proizvod na delavca v gospo- 
darstvu združenega dela povečal v povpreč ju na leto le za 
okoli 1,0%. 

V večjem delu preteklega petletja je bilo neproduktivno 
zaposlovanje osnovni vir nizke rasti produktivnosti. V zadnjih 
dveh, treh letih to ni več  glavni vzrok pač pa postaja razlog za 
upadanje oz. stagnacijo, vse več ja neorganiziranost družbe- 
nega produkcijskega procesa na višjih ravneh (trganje repro- 
dukcijskih verig, neenotnost jugoslovanskega tržišča) in vse 
večje administriranje v gospodarskem odločanju. 

Načrti zaposlovanja kot institut politike zaposlovanja, imajo 
predvsem značaj spremljajočega dokumenta k resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1981 in 1982 in bi z 
njimi morali izpeljati politiko smotrnega in predvsem produk- 
tivnega zaposlovanja. Ta zahteva tudi v letu 1982 ni bila 
uveljavljena, kar tudi pogojuje padanje produktivnosti dela. 

Zaradi gospodarskih gibanj se v obdobju 1983-1985 pred- 
postavlja nekoliko hitrejša rast zaposlenosti. V primerjavi z 
letom 1982 naj bi se v letu 1983 število vseh zaposlenih 
povečalo za okoli 1,0%, od tega v združenem delu predvi- 
doma za 0,9%. Glede na gibanje zaposlovanja v letu 1982 naj 
bi se po oceni v obdobju 1982-1985 število vseh zaposlenih 
povečalo za 1,3%, tako da bo v letih 1981-1985 povprečna 
letna stopnja rasti zaposlovanja le znašala 1,2%. V združenem 
delu naj bi se v letih 1982-1985 število zaposlenih dvigovalo 
povprečno na leto za 1,2%. S tem bo rast zaposlenosti zdru- 
ženega dela v tem planskem obdobju znašala v poprečju 1,1 % 
na leto. 

6. Prestrukturiranje družbenih 
dejavnosti 

Uresničevanje planiranih nalog na področ ju družbenih de- 
javnosti se je odvijalo v bistveno drugačnih materialnih okvi- 
rih kot so bili planirani; zato je stvarno materialno prednost v 
teh dveh letih pridobilo ohranjanje socialne varnosti delavcov, 
delovnih ljudi in občanov. Vendar so tudi v usmerjenem 
izobraževanju, v osnovnem zdravstvenem varstvu in otroškem 
varstvu pričeli ali nadaljevali z nalogami, ki pomenijo večjo 
prilagojenost teh dejavnosti razvojnim potrebam združenega 
dela ali potrebam občanov. 

Kljub velikim potrebam po aplikativni raziskovalni dejavno- 
sti, preventivnem zdravstvenem varstvu ter izobraževanju ob 
delu se zaradi zoženih dohodkovnih možnosti uporabnikov ni 
hitreje uveljavljala neposredna svobodna menjava dela. Zato 
še ni prišlo do večjega obsega teh dejavnosti ali pa so bile v 
nekaterih primerih celo zmanjšane. 

V letu 1980 je bilo 33,9% sredstev skupne porabe namenje- 
nih za izvedbo programa skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov. Ta 
delež se je v letu 1981 zmanjšal na 33,6%, v letu 1982 se bo 
zaradi porasta števila upravičencev dvignil na 35,1%. 

V strukturi sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti se je od leta 1980 najbolj zmanjšal delež 

sredstev za investicije (1980-8,8%, 1981 -7,1% in planirano 
za leto 1982 - okoli 4%). Zaradi padca realnih osebnih dohod- 
kov in socialnih prejemkov za katere je osnova za primerjavo 
in valorizacijo ravno tako osebni dohodek, se je delež osebnih 
dohodkov in socialnih prejemkov v sredstvih družbenih dejav- 
nosti zmanjšal (od 58,6% v letu 1980 na 52,6 v letu 1981 in 
planirano v letu 1982 54,3%). Ob ohranjenem deležu sredstev 
za družbene dejavnosti v družbenem proizvodu v letu 1981 se 
je zato delež materialnih izdatkov v sredstvih družbenih dejav- 
nosti povečal od 32,6% v letu 1980 na 40,2% v letu 1981 in 
planirano v letu 1982 na 41,4%. 

V letu 1981 so bili sklenjeni samoupravni sporazumi o 
temeljih plana posebnih raziskovalnih skupnosti, tako da te 
skupnosti v letu 1982 že združujejo sredstva na podlagi njiho- 
vih samoupravnih sporazumov o temeljih plana. Vendar se 
posebne raziskovalne skupnosti še niso v zadostni meri uve- 
ljavile kot usklajevalke potreb združenega dela po razisko- 
valni dejavnosti. Uporabniki so se v veliki meri združevali v 
tisto posebno raziskovalno skupnost, kjer je bla nižja pri- 
spevna stopnja, ne pa po svojih interesih za raziskovalni 
program. Zato skupaj z izvajalci še niso oblikovali primernih 
raziskovalnih programov, ki bi lahko bili podlaga za razvojne 
raziskave za konkretnega uporabnika. 

Višina sredstev, ki so jo uporabniki namenjali za neposre- 
dno svobodno menjavo dela se je v letu 1981 nekoliko pove- 
čata. Predmet neposredne svobodne menjave dela so predv- 
sem storitve za razvojne in vzdrževane potrebe obstoječ ih 
proizvodnih programov, zato so zahteve gospodarstva zelo 
parcialne, kar ne omogoča boljše delitve dela in specializacije 
v raziskovalnih organizacijah. 

Za povečevanje uč inkovitosti raziskovalnega dela in za po- 
speševanje prenosa rezultatov raziskovalnega dela k uporab- 
nikom, organizirajo raziskovalne skupnosti tehnološka po- 
svetovanja po posameznih področ jih, kot so npr. hrana, avto- 
matizacija proizvodnje, informatika in inovacijska problema- 
tika v okviru udeležencev družbenega dogovora o inovacijah. 

V okviru enote Raziskovalne skupnosti Slovenije za odkri- 
vanje in raziskovanje surovin splošnega pomena se skladno s 
srednjeročnim planom v letu 1982 usmerja 82% sredstev v 
raziskave za odkrivanje energetskih in kovinskih mineralnih 
surovin, ostala sredstva pa so namenjena raziskavam neko- 
vinskih mineralnih surovin, tehnološke, pitne in mineralne 
vode. 

V več ini občin so se v letih 1980 in 1981 organizirale 
občinske raziskovalne skupnosti; sprejeti so bili samoupravni 
sporazumi o temeljih plana občinskih raziskovalnih skupnosti 
in srednjeročni plani teh skupnosti. V raziskovalnih progra- 
mih občinskih raziskovalnih skupnosti so raziskave največ- 
krat namenjene varovanju okolja, razvoju kmetijstva in racio- 
nalni rabi energetskih virov. 

Dogovor o strategiji tehnološkega razvoja v Jugoslaviji, s 
katerim naj bi začrtali enotne osnove tehnološkega razvoja v 
državi, kakor tudi dogovor o kriterijih za transfer tuje tehnolo- 
gije, sta še vedno v fazi konceptualnih razprav; zasnovati ju 
bo treba na več ji udeležbi temeljnih nosilcev razvojnih odloči- 
tev (orgaizacij združenega dela in njihovih asociacij, samou- 
pravnih interesnih skupnosti, gospodarskih zbornic ipd). Po- 
družbljanje naporov za doseganje inovacij pa se mora uresni- 
čiti z opredeljevanjem skupnih osnov in skupnih obveznosti 
za povečanje lastne tehnološke in sicerjšnje ustvarjalnosti. 

Kot pomoč in vzpodbudo pri vlaganju v raziskovalno in 
razvojno delo in raziskovalno opremo so v zakonu o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij zruženega dela in delovnih, 
skupnosti opredeljene olajšave organizacijam združenega 
dela, vendar uč inek v sedanjem trenutku še ne pomeni pove- 
čanja materialnih sredstev namenjenih za raziskave. 

S samooupravnim sporazumom o temeljih plana Ljubljan- 
ske banke - Združene banke temeljne banke iz SR Slovenije 
usmerjajo del svojega kreditnega potenciala za aplikativno 
razvojno in raziskovalno delo in uvajanje njegovih dosežkov v 
proizvodnjo. V letu 1981 so banke za dolgoročne naložbe za 
aplikativno razvojno in raziskovalno delo odobrile 75 mio din. 
V treh mesecih leta 1982 takih odobritev še ni bilo. 

Raziskovalne skupnosti bodo v naslednjih letih tega sred- 
njeročnega obdobja dale prioriteto tistim raziskovalnim pro- 
gramom, ki konkretno prispevajo k razvoju družbenopolitič - 
nega in družbenoekonomskega sistema, pospeševanju te- 
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hnologije in proizvodnih sistemov in domačih energetskih ter 
surovinskih virov. 

Delež neposredne svobodne menjave dela se bo v skupnih 
sredstvih za raziskovalno delo hitreje povečeval; za dosego 
teh ciljev se bodo uporabniki in izvajalci bolj povezovali ob 
več jih raziskovalnih projektih in s tem tudi omogočali boljšo 
delitev dela in specializacjo v raziskovalnih organizacijah. 

Izobrazbena struktura zaposlenih se počasi izboljšuje48. 
Vključevanje strokovnih kadrov, ki so prihajali iz šol v delo je 
bilo v letih 1981-1982 manjše kot je bilo predvideno z družbe-s 
nim planom SR Slovenije. Zlasti se teže zaposlijo diplomanti z 
dokončano štiriletno srednjo šolo in diplomo visoke šole, oz. 
laže se zaposlujejo delavci z zaključeno dve ali triletno sred- 
njo šolo in diplomanti višjih šol. Po ocenah je med zaposle- 
nimi okoli 10 do 15 odstotkov delavcev, ki opravlajo. dela, za 
katera se zahteva višja stopnja strokovne izobrazbe47 kot jo 
imajo. Tem delavcem mora biti omogočeno, da si z izobraže- 
vanjem ob delu in iz dela pridobijo strokovno izobrazbo. 

Izobraževanje ob delu se je zmanjšalo na vseh nivojih,' 
močneje zlasti na nivoju srednje šole4®. Padec izobraževanja 
je tolikšen, da ponekod že onemogoča dovolj hitro kadrovsko 
obnovo, »kar je deloma odraz zmanjšane motivacije zaradi 
neprilagojenosti izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov 
potrebam združenega dela ter izkušnjam in doseženemu zna- 
nju zaposlenih delavcev; to se posebej kaže pri izobraževanju 
za proizvodne poklice. V zadnjem času se ob zmanjšanju 
zaposlovanja administrativnega kadra zmanjšujejo tudi ra- 
zlike v osebnih dohodkih med administrativnim in proizvo- 
dnim delom, kar ob hkratnem omejevanju vpisa na šolo, ki te 
kadre izobražujejo, zmanjšuje obseg izobraževanja ob delu. 
Če bi bilo bolj razvito usmerjanje zaposlenih v izobraževanje 
za pridobitev višje stopnje strokovnosti v skladu s potrebami 
in načrti organizacij združenoga dela, tako da ne bi bila 
odloč itev za izobraževanje samo odraz posameznikovih nag- 
njenj in interesov, bi lahko pričakovali povečanje obsega 
izobraževanja ob delu.« 

V šolskem letu 1981/82 se je v prve razrede srednjih šol 
vpisalo49 29.667 učencev; vsi so se vpisali v nove (reformirane) 
vzgojnoizobraževalne programe. Vpis učencev in študentov 
pred vstopom v delo nekoliko odstopa od planiranega; v 
srednje šole se je vpisalo 894 učencev manj, v polovici poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti je vpis več ji, v drugi polovici pa 
manjši50. Na višje in visoke šole se je od skupno 9.022 študen- 
tov 41% vpisalo na proizvodne usmeritve in 59% na nepro- 
izvodne. 

Kot poseben problem vpisa in uresničevanja ciljev in plani- 
ranih odnosov v usmerjenem izobraževanju seje pokazal vpis 
na naravoslovno-matematično usmeritev, kjer se je prvo leto 
vpisalo okoli 36% učencev več  kot je planirano, v šolskem letu 
1982/83 pa se kaže ista tendenca. Vsa odstopanja vpisa od 
planiranih usmeritev je potrebno v okviru izvajanja usmerje- 
nega izobraževanja in pri pripravi reforme višjega in visokega 
šolstva preveriti tudi stališča programov višjega in visokega 
Šolstva ter vertikalne in horizontalne prehodnosti kot enega 
od ciljev reforme šolstva. 

V naslednjih letih srednjeročnega obdobja bo na področju 
usmerjenega izobraževanja potrebno rešiti še nekatera vpra- 
šanja, ki se pojavljajo pri uresničevanju reforme in predvideti 
tudi dodatne ukrepe za uresnič itev začrtanih ciljev kot so: 

Pri sprejemanju programskih zasnov v usmerjenem izobra- 
ževanju bo še v letu 1982 potrebno zmanjšati število vzgojno- 

u Struktura zaposlenih v letih 1980 In 1981 je bila: 
1980 1981 

Ozek profil 37,8 37,0 
2-3 letna srednja šola 34,4 34,7 4-letna srednja iola 17,9 17,9 Višja 5,3 5,5 Visoka 4,6 4,9 
Skupaj 100,0 100,0 
Vir: Anketa LP, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 47 Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko je bilo v letu 1978 okoli 14% delavcev, ki so opravljali dela za katera formalno-pravno niso bili usposobljeni. ** V obdobju 1976-1980 je bilo na srednjih šolah vpisanih okoli 14.000 učencev, v začetku šolskega leta 1981/82 pa okoli 3.000. 4* Vir: Statistične Informacije št. 253, 282, 300. Zavod SR Slovenije za statistiko 50 63% učencev se je vpisalo na proizvodne usmeritve, 37% pa na neproizvo- dne. Tu so vštete posebne izobraževalne skupnosti za: blagovni in denarni promet, zdravstveno varstvo, kulturo, pedagoško usmeritev, družboslovno usmeritev in naravaslovno-matamatlčno usmeritev ter osebne storitve. 
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izobraževalnih programov in smeri in preveriti na katerih 
področ jih je glede na zahteve dela mogoče nadomestiti dose- 
danje programe izobraževanja s skrajšanimi programi ozi- 
roma, v katerih smereh se trajanje izobraževanja lahko 
skrajša. 

Pri pripravi novih programov in pri že sprejetih programih 
bo potrebno vsebinsko preveriti obseg organiziranega vzgoj- 
noizobraževalnega dela za učence in ga zmanjšati. 

Mreža šol oziroma izvajanja vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov se mora racionalizirati in uskladiti z materialnimi mož- 
nostmi. 

7. Življenjski standard in socialna 
varnost 

Razvoj življenjskega standarda je bil v letih 1981 in 1982 
odvisen predvsem od gibanja cen življenjskih stroškov, do- 
hodka in osebnih dohodkov. Skupni uč inek v letu 1981 je bil 
padec osebnih dohodkov, osebne porabe in znižanje družbe- 
nega standarda. 

V letu 1981 se je kljub nominalno visokemu povečanju 
osebnih prejemkov prebivalstva zaradi visoke rasti življenj- 
skih stroškov osebna poraba zmanjšala za 9,5% glede na 
predhodno leto. Družbeni standard se je zmanjšal nekoliko 
manj kot osebna poraba zahvaljujoč manjšemu realnemu 
padcu materialnih izdatkov skupne porabe. Ti so celo neko- 
liko povečali svojo udeležbo v celotnih sredstvih družbenega 
standarda zaradi aktiviranja objektov, ki so se začeli graditi v 
preteklem obdobju in zaradi manjšega investiranja v začetku 
tega srednjeročnega obdobja. 

Zmanjšanje realnih osebnih dohodkov na zaposlenega v 
letu 1981 za 8,8% glede na prejšnje leto je vplivalo na poveča- 
nje deleža izdatkov za prehrano, kurjavo, razsvetljavo in pro- 
metne storitve, zmanjšal pa se je delež izdatkov za obleko in 
obutev, stanovanjsko opremo in stanovanjske najemnine. 

V obdobju 1983-1985 bodo realni osebni dohodki na zapo- 
slenega naraščali v skladu s predvideno rastjo produktivnosti 
po povprečni stopnji 1,1% letno. V obdobju 1982-1985 bi to 
pomenilo 0,3% povprečno letno rast. 

V občinah z redkimi izjemami, še ne pospešujejo razvoja 
storitvenih obrti in skupaj s krajevnimi skupnostmi in bankami 
ne dajejo dovolj pomoč i tistim obrtnikom, ki se ukvarjajo s 
hišnimi popravili in storitvami v gospodinjstvu. 

S sprejemom zakona o računanju časa je predvideno, da bo 
večina delavcev pričela v vseh letnih dobah z delom v fiziolo- 
ško bolj primernem času - času dnevne svetlobe. Pripravljen 
je tudi osnutek dogovora o urejanju delovnega in obratoval- 
nega časa, ki ureja prilagajanje poslovanja družbenih dejav- 
nosti in upravnih služb potrebam delavcev in občanov. 

Planska opredelitev, da bodo skrb za življenjske in delovne 
razmere delavcev v več ji meri prevzemale neposredno organi- 
zacije združenega dela se izvaja le delno. V javni razpravi so 
strokovne osnove za sestavo obroka med delom, ki bodo 
sprejete predvidoma junija, s čimer bo narejen prvi korak k 
izboljšanju prehrane delavcev. Po 3. konferenci Zveze sindi- 
katov Slovenije, katere predmet so bili tudi varni, zdravi in 
humani delovni pogoji, posvečajo organizacije združenega 
dela temu vprašanju večjo pozornost. 

Da bi se tudi v letu 1981 ohranil življenjski standard upoko- 
jencev in doseženo razmerje med pokojninami in osebnimi 
dohodki na zaposlenega delavca, je skupnost z medletno 
valorizacijo pokojnin v juliju 1981 (za 18,8%) in z valorizacijo 
pokojnin v začetku leta 1982 (za 9,5%) dosegla povečanje 
pokojnin skladno s povečanjem osebnih dohodkov (za 
30,1%). 

Zaradi neugodnih gospodarskih gibanj v letu 1980, ki so se 
nadaljevala še v leto 1981, se je gmotni položaj upokojencev z 
najnižjimi prejemki izrazito poslabšal. Zato se je v začetku leta 
1981 mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov izenač il z 
zneskom najmanjšega osebnega dohodka po zakonu o naj- 
manjšem osebnem dohodku, povečalo pa se je število preje- 
mnikov varstvenega dodatka, ki ga v letu 1982 prejema 32.674 
upokojencev v poprečni višini 1.293 din. 

V letu 1981 so se poprečne pokojnine v globalu povečale za 
27,5%, varstveni dodatek za 78,8%, poprečne pokojnine sku- 
paj z varstvenim dodatkom pa za 28,3% v primerjavi s popreč- 
jem iz leta 1980. 
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V letu 1981 je znašalo doseženo razmerje med poprečnim 
osebnim dohodkom na zaposlenega delavca in poprečno 
starostno pokojnino 72,3%, kar je nižje od doseženega ra- 
zmerja v letu 1980, ko je znašalo 73,5%. 

V začetku šolskega leta 1981/82 so bili v osnovno izobraže- 
vanje vključeni vsi šoloobvezni otroci, (219.865 učencev v 
8.767 oddelkih), niso pa še vsem zagotovljeni enaki pogoji 
dela in bivanja v osnovni šoli. 

Vedno več osnovnih šol prehaja na celodnevno organiza- 
cijo pouka, čeprav je porast učencev, ki so vanjo vključeni v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem manjši. Po prvih podatkih je 
bilo v to obliko šolanja konec šolskega leta 1980/81 v SR 
Sloveniji vključenih 34.286 učencev, kar predstavlja 15,6% 
vseh učencev v osnovnih šolah. V tako obliko dela je vključe- 
nih že 12,8% oddelkov, čeprav je kot skupna naloga vseh 
obč inskih izobraževalnih skupnosti opredeljenih le 10% od- 
delkov. Pričakovati je, da se bo do konca obdobja še več  otrok 
vključ ilo v celodnevno osnovno šolo in se bo število oddelkov 
še povečalo. 

Na področ ju vzajemnega investiranja v osnovnošolski pro- 
stor sta v izgradnji dve osnovni šoli in sicer v Lenartu in 
Rogaški Slatini, do konca obdobja pa sta predvideni še dve 
novi. Te investicije potekajo skladno s sporazumom in s 
sprejetimi normativi. Nekatere občine še gradijo šolske ob- 
jekte nad dogovorjenimi normativi, ker sredstva združujejo 
same. V zoženih materialnih okvirih, ko je vedno manj sred- 
stev za investicije v osnovne šole, so v nekaterih občinskih 
izobraževalnih skupnostih še sprejeli sporazume o združeva- 
nju sredstev amortizacije. 

Pri programu razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok je 
pozornost posvečena vključevanju otrok v dnevno varstvo v 
vzgojnovarstvene organizacije in razvijanju vzgojnih progra- 
mov za otroke, ki v te organizacije niso vključeni. V več jih 
naseljih in industrijskih središč ih seje hitreje razvijalo dnevno 
varstvo, drugod pa, kjer matere niso v tolikšni meri zaposlene, 
in kjer ni možnosti varstva v okviru širše družine, so se 
razvijale druge oblike. Še vedno pa je visoko število odklonje- 
nih otrok, predvsem tistih do 3. leta starosti. V vzgojnovar- 
stvene organizacije in v varstvene družine jih je po ocenah 
zajetih okoli 17,8%. 

Razmere so boljše za otroke od 3. leta starosti dalje, kjer je 
54% teh otrok zajetih v programe vzgojnovarstvenih organi- 
zacij. V malo šolo so zajeti vsi otroci pred vstopom v šolo. V 
letu 1981 je bilo že 62% otrok zajetih v celoletni program male 
šole. Narašča tudi vključevanje otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. 

Če se bodo taka gibanja nadaljevala, bo do konca tega 
srednjeročnega obdobja dosežena, če ne celo presežena 49% 
vključ itev otrok v vzgojnovarstvene organizacije v starosti od 
8. meseca do šestega leta in pol. 

Na področ ju osnovnega zdravstvenega varstva so doseženi 
pozitivni premiki; povečuje se število zaposlenih strokovnih 
delavcev in obseg dela v tej dejavnosti, vse bolj se uveljavlja 
patronažna služba in nega bolnika na domu, zlasti v slabše 
urbaniziranih območjih, kjer se je bistveno zmanjšalo število 
oskrbnih dni v bolnici. Na področju zobozdravstva se razvija 
zlasti preventivno in mladinsko zobozdravstvo. 

Obseg neposredne menjave dela se ne povečuje v pričako- 
vanem obsegu, kar je med drugim tudi razlog, da se prepočasi 
uresničujejo naloge na področ ju zdravstvenega varstva delav- 
cev. Na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma o 
delitvi dela v zdravstvu je prišlo do ukinitve nekaterih oddel- 
kov v bolnicah in prilagoditve posteljnega fonda. Doseženo je 
racionalnejše izkoriščanje bolniških postelj, število postelj v 
bolnišnicah se je v Sloveniji zmanjšalo za okrog 300 postelj. 

Obseg vseh oblik dela izven rednega delovnega časa se je v 
zdravstvenih organizacijah zmanjšal skoraj za polovico (od 
17% celotnih izplačanih osebnih dohodkov na približno 9%). 

Sredstva, ki jih zdravstvene skupnosti odvajajo za investi- 
cije, so se občutno zmanjšala. V prejšnjih letih so znašala ta 
sredstva okrog 8% vseh sredstev zdravstvenih skupnosti. V 
letu 1981 so znašala le 5%, v 1982 pa bodo padla na 4%. 
Večina teh sredstev se uporabi za dokončanje in opremo 
bolnišnic, katerih izgradnja se je pričela v prejšnjem srednje- 
ročnem obdobju. 

Odsotnosti z .dela zaradi bolezni so v letu 1981 narasle za 
3,5% tako, da je v tem letu znašal povprečen odstotek z dela 

odsotnih delavcev zaradi bolezni 4,71%.61 Med vzroki za bole- 
zensko odsotnost naraščajo poškodbe izven dela (šport, re- 
kreacija, promet, popoldansko delo) ter nega obolelega 
svojca, zmanjšujejo pa se poškodbe na delu. 

Na zvezni ravni sta bila sprejeta samoupravna sporazuma o 
oskrbi enotnega jugoslovanskega trga z zdravili in sanitetnim 
materialom. Republiški komite za zdravstvo in socialno poli- 
tiko je pripravil seznam in količ ino obveznih minimalnih zalog 
zdravil in ostalih materialov, potrebnih za varstvo zdravja in 
zdravljenje, ki morajo biti stalno na zalogi v zdravstvenih 
organizacijah, niso pa zagotovljena potrebna sredstva za rea- 
lizacijo dogovora. Pri samoupravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino se komaj zagotavljajo devizna 
sredstva za sprotno oskrbo z zdravili. 

V skladu z zakonom o socialnem skrbstvu je v preteklem 
letu in na začetku tega leta več ina občinskih skupnosti usta- 
novila centre za socialno delo in s tem zagotovila več ji obseg 
preventivnega in svetovalnega dela. Nuđ enje pomoč i ostare- 
lim občanom na domu se še ni uveljavilo v želenem in planira- 
nem obsegu, predvsem zaradi preobremenjenosti socialnih 
zavodov. V letošnjem letu se bo pričelo z gradnjo Zavoda za 
težje duševno prizadeto mladino na Igu. 

Število uživalcev socialne pomoč i kot edinega vira dohodka 
rahlo upada. Zaradi povečanja kapacitet in naraščanja oskrb- 
nin v socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje naraščajo 
sredstva, namenjena oskrbovancem teh zavodov. 

Ob močnem porastu življenjskih stroškov so si delavci na 
podlagi medsebojne solidarnosti zagotavljali socialno varnost 
na dva nač ina: višino socialnih prejemkov socialno ogroženih 
skupin tekoče usklajujejo z rastjo osebnih dohodkov in spre- 
minjajo kriterije in cenzuse za njihovo pridobitev. 

Za urejanje družbenoekonomskega položaja samostojnih 
umetnikov in za primernejše vrednotenje ustvarjalnega umet- 
niškega dela je bil sprejet zakon o samostojnih kulturnih 
delavcih. Vendar bo ob zmanjšanju honorarjev, krčenju knjiž- 
nih programov založb (od skoraj 2600 naslovov v letu 1974 
preko 2000 v letu 1980 na okoli 1300 kot se predvideva za leto 
1982) in revij vprašljiva njegova konkretna izvedba. Glede na 
dosedanjo rast tiskarskih stroškov in družbene pomoči knjigi 
ne bo v naslednjih letih mogoče izdati mnogo več kot 1000 
naslovov na leto. 

Z rednejšim delovanjem je začel Cankarjev dom, ki počasi 
prevzema mesto, ki mu je bilo v slovenski kulturi namenjeno. 
V program Cankarjevega doma še ni dovolj vključena večina 
kulturnih ustanov, prav tako te ustanove v svojih programih še 
ne upoštevajo tehničnih in prostorskih možnosti, ki jih le-ta 
ponuja, kar bo potrebno narediti v naslednjih letih tega sred- 
njeročnega obdobja. 

Kulturna skupnost Slovenije je v svojem srednjeročnem 
planu opredelila naloge pri skrbi za razvoj kulturnih dejavno- 
sti italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in pri 
sodelovanju pri razvoju kulturnih dejavnosti slovenske naro- 
dne skupnosti v zamejstvu. V skladu s svojimi možnostmi jih 
tudi izpolnjuje. 

Sprejet je bil zakon o svobodni menjavi dela na področ ju 
kulturnih dejavnosti, na podlagi samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi pa se je na novo oblikovala Kulturna skupnost 
Slovenije. Novi zakonodaji je potrebno prilagoditi tudi samou- 
pravni sporazum o temeljih plana Kulturne skupnosti Slove- 
nije, predvsem v delu, ki ureja odnose med republiško in 
obč inskimi kulturnimi skupnostmi. 

Občinske kulturne skupnosti so v skladu z družbenim pla- 
nom Slovenije po večini prednostno uvrstile v svoje plane 
dejavnost splošnoizobraževalnih knjižnic, vendar se kljub 
temu dostopnost knjižnega fonda zaradi omejenih finančnih 
sredstev ne bo bistveno povečala. Prav tako je v več ini planov 
prednostno obravnavana ljubiteljska kulturna dejavnost ter 
gostovanja poklicnih gledališč . 

V telesni kulturi je dan več ji poudarek kvalitetnejši izrabi že 
obstoječ ih objektov za telesno kulturo in rekreacijo, saj v 
obstoječ ih planih skorajda ni predvidenih novih naložb v te 
objekte. Pospešeno se razvija vrhunski šport, pri čemer se 
zlasti daje poudarek tistim športnim disciplinam, kjer so več je 

S1 Bolezenske odsotnosti z dela v SR Sloveniji so v Jugoslovanskem okviru po velikosti na drugem mestu za SR Hrvatsko. Vendar pa moramo upoitevatl dejstvo, da |e v Sloveniji največja stopnja zaposlenosti In največ |l odstotek zaposlenih žensk, ki ostajajo doma zaradi nege obolelega svojca. 
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možnosti za doseganje vrhunskih rezultatov. V telesnokultur- 
nih organizacijah, društvih in krajevnih skupnostih pa al ne 
prizadevajo dovolj, da bi z enostavnimi organizacijskimi pri- 
jemi v rekreacijo in telesno vadbo pritegnili večje število 
mladih in krajanov; preveč je poudarjeno doseganje tekmo- 
valnih In Športnih rezultatov, kar nekatere odvrača od telesno- 
kulturnih aktivnosti. 

Sprejet je bil samoupravni sporazum med Telesno kulturno 
skupnostjo Slovenije in Izobraževalno skupnostjo Slovenije o 
skupnih nalogah In obveznostih na področ ju vzgoje in Izobra- 
ževanja In telesne kulture, s katerim se urejajo odnosi pri 
•ekupnl uporabi telesno kulturnih objektov in razvoju predv- 
sem mladinskega športa In rekreacije, 

8. Pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

V prvem letu tega srednjeročnega obdobja so se politika 
skladnejšega regionalnega razvoja ter naloge za pospeševa- 
nje manj razvitih In manj razvitih obmejnih območij la delno 
uresničevale. V manj razvitih občinah je bila po oceni88 v letu 
1981 nominalna rast družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva 36,8%, medtem ko Je bila v SR Sloveniji 35,0%, 
Nekoliko hitrejša rast družbenega proizvoda je, ob počasnejši 
dinamiki rasti prebivalstva kot v slovenskem poprečju, vpli- 
vala na zmanjšanje razlik v družbenem proizvodu na prebi- 
valca v primerjavi z letom 1980. Znatno hitrejša pa je bila rast 
zaposlovanja. V šestih man) razvitih občinah je bila v letu 1981 
poprečna stopnja rasti zaposlenih 2,5%, v občinah 2 manj 
razvitimi območji pa 1,1%, kar je več kot v popreč ju SR 
Slovenije (0,9%)". Kljub taki rasti zaposlovanja Je delež neza- 
poslenih v skupnem številu zaposlenih v manj razvitih obči- 
nah v letu 1981 približno enak kot v letu 1980s4 Tendenca 
hitrejšega odpiranja delovnih mest na manj razvitih območjih 
se kaže tudi v letu 1982". Hitrejša rast zaposlovanja od rasti 
družbenega proizvoda pa kaže na to, da je družbeni proizvod 
v več ji meri kot v SR Sloveniji rezultat zaposlovanja, 

V letu 1981 se je obseg Investicijske aktivnosti na manj 
razvitih območjih zmanjšal podobno kot v SR Sloveniji, Delež 
bančnih kreditov za Investicije v osnovna In trajna obratna 
sredstva na manj razvitih območjih v vseh odobrenih kreditih 
na območju SR Slovenije je znašal v letu 1981 18,8%, kar jena 
približno istem nivoju kot v' prejšnjih letih98, Obveznosti 
(tranše) od naložb, odobrenih v letu 1981, so znašale 24,2%, 
skupaj z naložbami v prejšnjih letih pa 18,5%, Delež prevzetih 
obveznosti bank za leto 1982 ter za naslednja leta pa kaže na 
tendenco postopnega zmanjševanja Investicijske aktivnosti 
na manj razvitih območjih, Upadanje Interesa za naložbe na ta 
območja je razvidno tudi iz Investicijskih programov, ki jih Je 
ocenjevala Komisija za oceno Investicij v SR Sloveniji67 

Banke pospešujejo investicije na manj razvitih območjih z 
ugodnejšimi kreditnimi pogoji, SR Slovenija pa z davčnimi 
olajšavami In sofinanciranjem Izdelave razvojnih programov 
In projektov. Vendar so banke namenile v letu 1981 zaradi 
skromnejših materialnih možnosti manjši obseg sredstev za 
Investicije na teh območjih kot v preteklih letih, pri čemer 
nekatere temeljne banke niso usmerile ustreznega dela raz- 
položljivega dolgoročnega potenciala za naložbe v osnovna 
In trajna obratna sredstva za Investicije na manj razvitih ob- 
močjih, Zaradi nekaterih sistemskih sprememb (sprememba 
osnove za vzdrževanje sredstev tozd za dejavnosti nekaterih 
samoupravnih Interesnih skupnostih materialne proizvodnje) 
pa je tudi uč inek davčnih olajšav manjši v primerjavi s prete- 
klim srednjeročnim obdobjem. To pa Je, poleg zaostrene 
gospodarske situacije nasploh, vpllvslo na zmanjševanje in- 
vesticijske aktivnosti na manj razvitih območjih. 

" Oeana planskih strokovnih alutb v S man| raivltlh obilnih. 
m '• "• 0,n0¥l Povpr*«!« •••«)■ v marcu In aaptambru. « •« ? , . ]'* b d*l,t n««po»l»nlh v man| razvitih občinah 1,0%, » Ml pa 1,8% (v latu 1880 v manj raivltlh občinah 4,7%, v 8R8 1,4%). Na man| raivltlh obmo«|lh |a bila raat zapoalanlh v labruar|g 1882 v prtmartavf 
a fabmar|am 1981 2,8%, v povpraij« SR Slovanlla pa 0,1%. ' " Po podatkih Dubljanaka banka 

N» podlagi programa Izvozno uamar|anlh In drugih Invaatlolj. ki upoitavalo zaoatrana krltarl|a lnvaatlcl|aka politika, ki ao ga Izdalall Izvrinl »vat SkupUln« SR Slovani)«, Ooapodaraka zbornica Slovanifa, Ljubljanaka banka-ZdruJana banka. Samoupravna Intaraana akupnoat za akonomaka odnos« a tullno In 
Komlallan oeano invaatlclj v SR 8lov«nl|l, bi bila manj razvita območja d.i.»na la okoli 2% akupn* pradraCunaka vradnoatl tah Invaatlcl). 

Pri pripravi sprememb In dopolnitev planskih aktov bo zato 
potrebno opredeliti dodatne pospeševalne ukrepe, V zvezi e 
tem naj bi gospodarske zbornice in splošna združenja spod- 
bujale, usmerjale In povezovale Interese organizacij združe- 
nega dela, da bodo ob upoštevanu sprejetih razvojnih kriteri- 
jev prenašale investicijske programe na manj razvita območja 
ter Jih Izvajale na podlagi samoupravnega združevanja dela in 
sredstev, Se naprej naj bi SR Slovenija dajala davčne olajšave 
Investitorjem na manj razvitih območjih Potrebno pa je prou- 
čiti možnost nadomestitve olajšav, ki so jih bili deležni ti 
Investitorji pri združevanju sredstev v okviru samoupravnih 
Intereshlh skupnostih materialne proizvodnje v preteklem 
srednjeročnem obdobju, 

Kljub hitrejšemu odpiranju delovnih mest na nekflterlh manj 
razvitih obmejnih območjih še niso ustavljeni trendi Izseljeva- 
nja prebivalstva. Na manj razvitih območjih je prebivalstvo v 
letu 1981 naraščalo počasneje kot v slovenskem poprečju, v 
nekaterih manj razvitih občinah In občinah z manj razvitimi 
območ ji pa se Je število prebivalcev celo zmanjšalo*®, 

Na Izseljevanje prebivalcev je v precejšnji meri vplivalo tudi 
dejstvo, da dosedanje spremembe gospodarske struktur# še 
ne nudijo zadostne razvojne perspektive tem območjem. Tudi 
kmetijstvo, zlasti v hribovitih območjih, še nI doživelo več jih 
kvalitativnih premikov, 

Nalogo, ki so Jih prevzele samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje so se v letu 1981 na manj razvitih 
območjih podobno kot v SR Sloveniji le delno izvajale, Zaradi 
zoženih finančnih možnosti so zaostanki veliki pri izgradnji 
PTT zmogljivosti (uresničeno je okoli 1/3 predvidenega pro- 
grama z« leto 1981), 

Na področ ju izgradnje distribucijskih In prenosnih objektov 
električne energije »o se v letu 1981 sredstva usmerjala I# za 
tri objekte (od prvotno predvidenih 7 objektov). Na ostalih pa 
so dela ustavljena oziroma se niso niti pričela, Težave pri 
Izgradnji elektroenergetskih objektov se nadaljujejo tudi v 
letu 1082. Kljub ožjim materialnim okvirom je Izgradnja cest- 
nega omrežja v letu 1981 potekala v glavnem v skladu s 
programom, možnosti v letu 1982 pa m še nejasno Naloge 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenija ter Zveze stanovanjskih skupnosti pote- 
kajo v skladu s programom, medtem ko Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije š» pripravijo pospeševalne ukrepe, 

Ob upoštevanju zoženih materialnih okvirov bodo morale 
samoupravne interesne skupnosti na področju materialne 
proizvodnje dosledneje izvajati politiko skladnejšega regio- 
nalnega razvoja ter opredeliti ustrezne ukrepe v spremembah 
In dopolnitvah svoj h planskih aktov, Samoupravne Interesne 
skupnosti, ki niso konkretneje opredelile naloge za pospeše- 
vanja skiadnješega regionalnega razvoja v srednjeročnih 
planskih dokumentih, naj bi te naloge dopolnile v postopku 
priprave sprememb in dopolnitev teh dokumentov, Izhodišče 
za dopolnjevanje planskih aktov bi moralo biti načelo, da 
krčenje programov ne bi poslabšalo relativnega položaja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji, 

Izenačevanje pogojev družbenega standarda je na manj 
razvitih območjih potekalo v okviru solidarnostnega združe- 
vanja sredstev samoupravnih Interesnih skupnostih, v skladu 
z dogovorjenimi kriteriji, kar je omogočilo nadaljnje postopno 
zmanjševanje razlik v družbenem standardu med posamez- 
nimi območji. V letu 1981 je v skladu s programom potekala 
tudi Izgradnja osnovnošolskih objektov na manj razvitih ob- 
močjih, za katere združujejo sredstva izobraževalne skupno- 
sti, Uresničuje se program izgradnje objektov osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti. Vse to je vplivalo na postopno izboljševanje 
pogojev življenja In dela prebivalcev manj razvitih območij. V 
letu 1981 je znašal delež slušateljev višjih In visokih šol 00,5% 
republiškega poprečja (57% v letu 1980), število zdravnikov 
na 10.000 prebivalcev pa 59% republiškega poprečja (56% v 
letu 1980). Glede zajetja predšolskih otrok v vzgojnovarstvene 
organizacije pa so se v letu 1981 razmerja nekoliko poslabšala 
(v letu 1980 78,9%, v letu 1981 pa 75,8% republiškega po- 
preč ja) Izenačevanje pogojev družbenega standarda na manj 
razvitih območjih se v letu 1982 nadaljuje v skladu z dogovor- 
jenim sistemom solidarnostnega združevanja sredstev. 

M v manj razvitih občinah fa b« Indaka rt.» praMvamtva SI /SO 100J%, v občinah t manj razvitimi območji pa 100,8% (SR Slovanl|a « 100.8), štavlto prablvalcav a« j« zman|tak> v občinah Ormoi, (Kraka Btatrfca, Savntca m Totmfn. 
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9. Sodelovanje SR Slovenije z drugimi 
republikami in avtonomnima 
pokrajinama 

V letu 1981 se je povečal interes organizacij združenega 
dela iz SR Slovenije za gospodarska vlaganja v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. K temu je v veliki meri pripomogla 
možnost, da se 50% obveznosti posamezne republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine v zvezi s pospeševanjem gospo- 
darskega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo lahko 
izvaja v obliki samoupravnega združevanja dela in sredstev na 
dohodkovnih osnovah. Interesno povezovanje organizacij 
združenega dela je ob aktivnem sodelovanju gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj pripomoglo, daje bilo v letu 19o1 
iniciranih 123 predlogov, ki bi lahko bili podlaga za skupna 
vlaganja. Pomembno vlogo pri odpravljanju posameznih pro- 
blemov je imel tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je z 
izvršnimi sveti skupšč in manj razvitih republik in SAP Kosovo 
sproti reševal posamezna vprašanja, ki so otežavala sporazu- 
mevanje organizacij združenega dela za posamezne projekte. 

Povečana aktivnost v letu 1981, ki se nadaljuje tudi v letu 
1982, je omogočila, da je bilo podpisanih 36 sporazumov o 
združevanju dela in sredstev za vlaganja v skupne programe. 
Na njihovi osnovi je bilo poleg drugih lastnih in kreditnih 
sredstev usmerjenih 2.320 mio din sredstev ali 90% od 2.580 
mio din, ki predstavljajo polovico akontacijske obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. Po posameznih manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo je stanje naslednje: - v milijon din 

Akontacijska 50% del Sredstva Delež 3:2 v % 
obveznost do akontacijske akontacijske 

Sklada obveznosti, obveznosti, 
federacije za I. namenjen za usmerjena na 

1981 skupna podlagi 
vlaganja v letu samoupravnih 

1981 sporazumov 
12 3 4 

SRBiH 719 886 123,2 
SR Črna Gora 255 245 96,1 
SAP Kosovo 1 099 630 57,3 
SR Makedonija 507 559 110,3 
Skupaj 5.160 2.580 2.320 89,9 

Največ programov, za katere so se organizacije združenega 
dela iz SR Slovenije sporazumele z organizacijami združe- 
nega dela iz manj razvitih republik in SAP Kosovo, je na 
področju predelovalne industrije, poleg njih pa so tudi pro- 
grami, ki omogočajo dolgoročnejšo oskrbo z reprodukcij- 
skimi materiali, in programi v zvezi s proizvodnjo in predelavo 
hrane ter p a področ ju turizma. Del programov ima delovno 
intenziven značaj. V nekaterih samoupravnih sporazumih so 
organizacije združenega dela v okviru dohodkovnih odnosov 
udeležene tudi pri deviznem priiivu. Pri vlaganjih za proizvod- 
njo premoga in eiektroenergije sredstva, ki se obvezno 
usrneijajo za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, niso udeležena. 

Priprava programov za skupna vlaganja na podlagi samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev se nadaljuje tudi v letu i 
1982, zato je pričakovati, da bo v letu 1982 možno na podlagi 
skupnih viaganj uporabiti vseh 50% sredstev, ki jih organiza- 
cije združenega dela lahko usmerijo na tej osnovi. Podobna 
gibanja je pričakovati tudi v naslednjih letih izvajanja srednje- 
ročnega plana za obdobje 1981-1985. Zaradi pospešitve teh 
procesov ter večje kvalitete združevanja dela in sredstev pa 
bo treba dogovorno s posameznimi manj razvitimi republi- 
kami in SAP Kosovo odpravljati ovire, ki te procese otežujejo 
(npr. zagotavljanje deviznih sredstev za uvoz opreme, delež v 
deviznem prilivu, smeri vlaganj, pri katerih sodelujejo sred- 
stva Sklada federacije itd.). 

Samoupravno povezovanje organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije se krepi tudi z organizacijami združenega dela iz 
razvitih republik in SAP Vojvodine. Organizacije združenega 
dela postopno zamenjujejo dosedanje pretežno pogodbeno 
sodelovanje z dolgoročnejšimi dohodkovnimi povezavami. V 
letu 1981 in v prvih mesecih leta 1982 je bilo na podlagi 
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skupnih vlaganj že zgrajenih ali začetih več gospodarskih 
objektov. V pripravi pa je več je število programov, ki bodo v 
letu 1982 in naslednjih letih osnova za sklepanje novih sa- 
moupravnih sporazumov o skupnih vlaganjih. Poleg skup- 
nega dohodka in skupnega rizika se v teh samoupravnih 
sporazumih urejajo tudi nekatera druga vprašanja, kot npr. 
dolgoročnejša oskrba z reprodukcijskim materialom, ude- 
ležba v skupnem deviznem prilivu in dr. Z organizacijami 
združenega dela iz SR Hrvatske so že sklenjeni ali pa v 
pripravi samoupravni sporazumi o skupnih vlaganjih na po- 
droč ju proizvodnje energije, kemične industrije, dela predelo- 
valne industrije in kmetijstva, z organizacijami združenega 
dela iz SR Srbije zlasti na področ ju predelovalne industrije, še 
posebej elektronike, avtomobilske industrije in kmetijstva, z 
organizacijami združenega dela iz SAP Vojvodine pa zlasti na 
področ ju proizvodnje in predelave hrane, kovinsko predelo- 
valne industrije ter metalurgije in kemične industrije. 

10. Urejanje prostora in varstvo okolja 

Planski dokumenti obč in ne upoštevajo vseh zahtev Zakona 
o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR 
Slovenije. Njihove pomanjkljivosti so izražene zlasti v nejasn 
opredelitvi vsebine, tako da ni možno brez dodatnih usklaje- 
vanj naloge neposredno realizirati. Osnovna zahteva, brez 
katere ni moč pričakovati ustrezne kvalitete izvajanja prostor- 
ske politike, je razmejitev območ ij za kmetijstvo, gozdarstvo 
vodno gospodarstvo, rudarstvo ter za urbanizem, infrastruk- 
turo, naravno in kulturno dedišč ino. Zato je potrebno v dopol- 
nitvah družbenih planov občin te pomanjkljivosti odpraviti. 

Sklepanje dogovorov o sanaciji kakovosti voda na nekate- 
rih najbolj kritičnih odsekih vodotokov močno zaostaja. (Ra- 
zen posameznih primerov Đ uro Salaj, Železarna Jesenice) 
Izjema je že pripravljen osnutek dopolnitve samoupravnega 
sporazuma za sanacijo vode reke Reke. 

Za zavarovanje vodozbirnih območ ij so v več ini primerov že 
opravljene študije ali celo pripravljeni osnutki odlokov o za 
šč iti. Do kasnitev pri sprejemanju odlokov o zavarovanji 
širših območij podtalnice prihaja zaradi nesklenjenih dogovo 
rov med sosednjimi zainteresiranimi občinami (za območje 
Sorškega polja, Krško-brežiškega polja, Mengeškega polja 
območja podtalnice v Celjski kotlini). Zašč ita posamezni 
drugih virov pitne vode poteka z različno intenzivnostjo. \ 
pripravi je sprejetje odlokov za nekatere najpomembnejše 
izvire (Krupica, Mrzlek, Malni idr.). 

Občine so svojih družbenih planih začasno zavarovale po 
vršine morebitnih akumulacij (razen na območju Planine 
Radovljice in Vrbice). Nasprotujoč i interesi varstva naravne 
dediščine in vodnega gospodarstva ter energetike zahtevajc 
koordinirano akcijo na republiški ravni, da se opredeli na 
membnost posameznih območij. 

Sanacije nekaterih žarišč onesnaževanje zraka že poteka, 
opozoriti pa je treba na težave pri oblikovanju skupnosti za 
varstvo zraka v občinah, ki so v tretjem oz. četrtem območju 
onesnaženosti zraka. 

Realizacijo nalog s področja varstva zraka močno ovira 
dejstvo, da je kataster virov onesnaževanja nepopolen in da 
še vedno manjka približno 30% potrebnih podatkov. Zato je 
potrebno pospešiti delo na tehnološkem opremljanju in orga- 
niziranosti ustreznih siužb. Spremljanje izvajanja dogovor- 
jene naloge v zvezi z omejevanjem gradnje nekaterih objektov 
na območju 4. stopnje onesnaženosti zraka močno ovira 
pomanjkljiv pretok informacij, kar velja tudi za spremljanje 
izvajanja nalog s področja preprečevanja in omejevanja 
hrupa. 

V pripravi je samoupravni sporazum za ustanovitev po- 
sebne organizacije združenega dela za zbiranje in odstranje- 
vanje posebnih odpadkov, vendar pa je potrebno te aktivnosti 
še pospešiti, ker nakopičene količ ine te vrste odpadkov brez 
ustrezne možnosti odlaganja predstavljajo trajno nevarnosl 
hudih ekscesov v okolju. 

Naloge varovanja območij, posameznih objektov ali sku- 
pine objektov, ki zaradi kulturnega, zgodovinskega ali narav- 
nega pomena predstavljajo nepremično kulturno ali naravne 
dedišč ino, se izvajajo na podlagi planskih dokumentov obč ir 
ter sprejetih programov in projektov. Sprejete naloge se ure- 
sničujejo z 80-85%. Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne ir 
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naravne dedišč ine je pripravil predlog območ ij za vpis v 
Register svetovne kulturne in naravne dedišč ine. Med tem 
časom so se kriteriji za vpis v Register svetovne kulturne in 
naravne dedišč ine zožili. Zato je vpis dodatnih območ ij v ta 
register odložen na poznejši čas. 

Naloge za pospeševanje razvoja spominskega območja 
partizanskega Roga z Bazo 20 in območja Črmošnjic poteka v 
skladu z družbenim dogovorom o zašč iti, urejanju, vzdrževa- 
nju in oskrbi spomenikov NOB na Rogu ter družbenim dogo- 
vorom o urejanju širšega območja Črmošnjic. Občina Novo 
mesto je sprejela odlok o prepovedi parcelacije in graditvi 
objektov na območju, ki ga pokriva dogovor. V občini Črno- 
melj pa je osnutek podobnega odloka v razpravi. V pripravi je 
kompleksno strokovno gradivo, ki bo vsebovalo ureditev šir- 
šega območja. 

Za spominski park Trebče na Kozjanskem so v skladu z 
zakonom o spominskem parku Trebče, izdelani programi 
aktivnosti in investicijski projekti. Obseg teh predstavlja mini- 
malno realizacijo prvotnih načrtov. Dogovorjene in oprede- 
ljene so naloge in aktivnosti, ki so temeljni pogoj za gospo- 
darski razvoj Kozjanskega in za rešitev ekonomske in socialne 
varnosti prebivalcev tega območja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblastil Zavod za 
gojitev divjadi Triglav - Triglavski narodni park Bled za izvaja- 
nje tehničnih, raziskovalnih in nadzornih nalog, določenih z 
zakonom o Triglavskem narodnem parku. Republiški komite 
za kulturo in znanost pa je pripravil poročilo o uresničevanju 
Zakona o kulturni in naravni dedišč ini. 

V planu Raziskovalne skupnosti SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 je med šestimi prednostnimi smermi raziskoval- 
nega programa navedena smotrna uporaba prostora in var- 
stvo okolja. Med predvidenimi raziskavami je veliko takšnih, ki 

so lahko neposredno ali vsaj posredno odraz nakazanih 
usmeritev iz družbenega plana. 

V programih občinskih raziskovanih skupnosti so močno 
zastopane raziskave, ki so povezane z varstvom okolja in 
urejanjem prostora, kar je v skladu s planskimi usmeritvami 
družbenega plana SR Slovenije. 

Naloge s področja družbenega sistema informiranja se 
delno izvajajo na raziskovalnem in organizacijskem področju, 
pri čemer poglavitni nosilci družbenega sistema informiranja 
medsebojno sodelujejo, vendar njihove pristojnosti in obvez- 
nosti na področju prostora še niso opredeljene. Za uspeš- 
nejše reševanje teh nalog bi bilo potrebno pospešiti sprejem 
zakona o družbenem sistemu informiranja. 

V tem planskem obdobju je planirano v 24 občinah sprejem 
56 urbanističnih načrtov ter v 22 občinah 158 zazidalnih 
načrtov. Sprejemanje načrtov je delno omogočilo hitrejše 
pridobivanje ustrezne dokumentacije za posege v prostor. 
Poenostavljanje soglasij za posege v prostor bo moč doseč i z 
doslednješim izvajanjem zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in s pospešitvijo sprejetja zakona o urejanju prostora. 

Geodetska dela ne sledijo opredelitvam v dogovoru o sred- 
njeročnem programu geodetskih del na območju SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, ker je bil podpisan šele v aprilu 
1982, s tem da Interesna skupnost elektrogospodarstva Slo- 
venije ter Republiška skupnost za ceste še nista pristopili 
oziroma opredelili višine sredstev. 

Glede na stanje in problematiko družbene reprodukcije v 
prostoru ni dopustno odstopanje od sprejete prostorske poli- 
tike ter nalog. Zato je potrebno, da se pomanjkljivosti č imprej 
odpravijo. V ta namen bi morali izdelati program aktivnosti za 
odpravo pomanjkljivosti, v katerega naj se vključ ijo vsi tisti 
podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije, ki so odgovorni za izvajanje prostorske politike in nalog 
iz družbenega plana SR Slovenije. 

Analizo so pripravili: 

I, del: 
Ciril Dragonja v sodelovanju z: Marjeto Šiško-Debeljak, 

Andrejem Kavčičem, Jasno Kondža, Jerino Kodelja, Igor- 
jem Strmšnikom, Pavletom Gmeinerjem 
II. del: 

Točka 1.Marjeta Šiško-Debeljak, Andrej Kavčič  
Točka 2. in 3. Stane Vencelj, Mara Vrtačnik, Vida Brus, 

Marjana Zaplati/, Jasna Kondža 
Točke 4. 1. 4. 2. 4. 3.: Pavle Gmeiner, Helena Likar- 

Milavec, Rajka Lužnik, dr. Anton Povše v sodelovanju s: 
Petrom Srakarjem, Brankom Bužanom, Juretom Furla- 
nom, Mileno Mirkovič , Boženo Leonardi, Milenko Gabr- 
šek, Urošem Lokovškom, Francem Draganom, Nastjo Ma- 
rinšek, Alojzom Staretom, Radom Škrabarjem, Dagmar 
Fajdigo, Nušo Škopac, Fedorjem Černetom, Metko Čer- 
nelč , Markom Pleškom 

Točka 5. Jerina Kodelja v sodelovanju z Marjanom Ul- 
čarjem 

Točka 6. Dušan Kidrič , Franc Debevec, Vida Mohorčič - 
Špolar, Stojan Peč lin 

Točka 7. Anton Birsa, Franc Debevec, Matjaž Hanžek, 
Andrej Hartman, Dušan Kidrič , Jasna Kondža, Vida Mohor- 
č ič -Špolar 

Točka 8.: Andrej Briški, Dunja Ukmar 
Točka 9.: Andrej Briški 
Točka 10.: Fedor Čeme, Margita Janč ič , Igor Umek, 

Tomo Stefe, Marjan Podobnikar, Eva Košak, Zlatko La- 
vrenč ič  
/. redakcija: 

Pavle Gmeiner, Dušan Kidrič , Zlatko Lavrenč ič , Božena 
Leonardi, Vida Mohorčič-Špolar, dr. Anton Povše, Peter 
Tribušon 
Končna redakcija: 

Andrej Briški, Ciril Dragonja, Franc Jamšek, dr. Ivo La- 
vrač , Peter Tribušon, Bogdan Zeilhofer 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Izvršni svet 

POROČILO 

o uresničevanju družbenega plana SR 

Slovenije v prvih dveh letih 

srednjeročnega obdobja (ESA - 59) 

Na podlagi 194. č lena zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije ter analize izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 19.11-1985 
v letih 1981 in 1982 z oceno možnosti njegovega uresničeva- 
nja v prihodnjih letih daje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije 

POROČILO 
o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega 
obdobja 

i. 
V SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji se na začetku srednjeroč- 

nega obdobja spopadamo s posledicami dolgoletnega ek- 
stenzivnega in neusklajenega razvoja, s katerim smo nadalje- 
vali tudi v preteklem srednjeročnem obdobju, ko so ekonom- 
ske razmere v svetu in stopnja razvitosti proizvajalnih sil v 
Jugoslaviji terjale krepitev kvalitativnih dejavnikov gospodar- 
jenja, odpravljanje strukturnih neskladij in odločnejše vklju- 
čevanje v mednarodno menjavo. Dosegali smo razmeroma 
dinamično gospodarsko rast, hiter razvoj družbenega in 
osebnega standarda ter materialnih proizvajalnih sil družbe. 
Ta rast je temeljila na visokih dodatnih sredstvih iz tujine za 
investicije, proizvodnjo in potrošnjo. Hkrati pa nismo razvili 
dovolj proizvodnje, usposobljene za izvoz. 

Velika zadolženost Jugoslavije in zlasti dospele obveznosti 
za vračanja tujih kreditov nam v prvih letih srednjeročnega 
obdobja nalagajo, da še bolj aktiviramo vse družbene sile in 
prednosti samoupravnega sistema. Nakopičena materialna 
neskladja moramo razrešiti z uveljavljanjem samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, krepitvijo ustvarjalne vloge in 
osebne odgovornosti vseh delavcev in delovnih ljudi in spre- 
membami v dosedanji razvojni politiki. Pripravljenost delov- 
nih ljudi in občanov, da se spopadejo s težavami na osnovi 
tako naravnanih družbenoekonomskih in razvojnih usmeritev 
izražajo sprejeti kongresni dokumenti. Ti so znova potrdili 
socialistično samoupravljanje in gospodarsko stabilizacijo 
kot temeljni, neloč ljivo povezani vsebinski usmeritvi našega 
nadaljnjega razvoja. To se postopno izraža v procesu spremi- 
njanja in dopolnjevanja planskih dokumentov in se kaže pri 
dogovarjanju o tistih skupnih interesih in nalogah, ki bodo v 
razmerah zoženih možnosti razvoja osnova za uč inkovitejše 
reševanje ključnih problemov (več ja in trajnejša izvozna na- 
ravnanost, aktiviranje kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja 
in usklajevanja vseh oblik porabe). V spremembe in dopolni- 
tve planskih dokumentov na vseh ravneh dosledno vključu- 
jemo izhodišča dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije. 

Prvi pozitivni rezultati, ki jih že dosegamo, morajo biti tudi 
spodbuda, da se še odločneje spopadamo z nakopičenimi 
težavami in slabostmi pri razvoju družbenoekonomskih odno- 
sov. Vsako prelaganje razreševanja temeljnih protislovij in 
nesorazmerij bi jih le še nadalje poglabljalo. 

II. 
V prvih letih srednjeročnega obdobja poteka razvoj v ra- 

zmerah izrazitega zaostrovanja plač ilne in devizne bilance 
države v odnosih s konvertibilnim področjem. V odplač ilo 

dospevajo visoke obveznosti tujih posojil. Zaradi zapletenih 
razmer v svetovnem gospodarstvu in dosežene stopnje zadol- 
ženosti naše države so zmanjšane možnosti za najemanje 
novih posojil v tujini in s tem porazdelitev bremen odplač il na 
daljše obdobje. To zahteva, da visok del ustvarjenih deviznih 
sredstev namenjamo za odplač ilo dolgov. Hkrati se zmanjšu- 
jejo razpoložljiva sredstva za domačo porabo. Te težave bomo 
premagali z nadaljnjim usmerjanjem proizvodnje in storitev v 
izvoz na konvertibilno področje ter aktiviranjem celotnega 
združenega dela, da z boljšo izrabo razpoložljivih domačih 
virov iz več jim uvozom s kliriniškega področja zagotavlja 
ohranjanje in povečevanje proizvodnje. 

V resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v 1982. letu in posebnem programu na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino so opredeljene usmeritve, aktivnosti in 
ukrepi ter naloge za nadaljnje povečanje izvoza na konverti- 
bilno področje in izvajanje drugih obveznosti iz plač ilnobi- 
lančnega položaja republike. Blagovna menjava s konvertibil- 
nim področ jem se odvija na nižji ravni od predvidene po 
projekciji. V prvih petih mesecih letos smo uresnič ili le 27,2% 
letne obveznosti izvoza. 

Izvršni svet ugotavlja, da je zaostajanje izvoza blaga na 
konvertibilno področje in poslabševanje regionalne strukture 
izvoza predvsem posledica zapostavljanja trajnejše izvozne 
usmerjenosti gospodarstva v preteklih letih in zlasti neu- 
strezne dohodkovne motiviranosti organizacij združenega 
dela za izvoz. Kljub prvim pozitivnim premikom ni dovolj 
novih proizvodnih programov, ki bi bili dolgoročneje usmer- 
jeni na konvertibilno tržišče, hkrati pa prepočasi poteka preu- 
smerjanje in prilagajanje obstoječ ih proizvodnih programov 
za izvoz tudi v dejavnostih in proizvodnih povezavah, ki doslej 
še niso izvažale. Obseg povpračcvzr.jz ,'n rast cen na doma- 
čem trgu še vedno omogočata sorazmerno visoko prodajo in 
boljše dohodkovne rezultate. Izvozno usmerjenost ovirajo 
tudi premalo razvite dohodkovne povezave v reprodukcijskih 
verigah v vsej Jugoslaviji. 

Pogoje v izvozu dodatno poslabšujejo zaostrene gospodar- 
ske razmere v svetovni trgovinski menjavi in v svetovnem 
gospodarskem razvoju nasploh. 

Dohodkovni položaj pretežnih izvoznikov na konvertibilno 
področ je se poslabšuje zaradi domače inflacije oziroma rasti 
stroškov. Prilagajanje tečaja dinarja, povrač ila in nadomestila 
na zvezni ravni in ukrepi v republiki (zmanjšanje oziroma 
oprostitev davka na dohodek, oprostitev prispevka za pospe- 
ševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, ugodnejše obrestne mere, v 1981. letu pa tudi 
olajšave pri združevanju sredstev za SIS materialne proizvod- 
nje) so to deloma ublažili, ne morejo pa nadomestiti razme- 
roma nizke stopnje družbene produktivnosti kot posledice 
zapostavljanja kvalitativnih dejavnikov razvoja prepočasnega 
vključevanja v prestrukturiranje energetskih virov ter varčeva- 
nje z energijo in surovinami. 

V 1981. letu so organizacije združenega dela v SR Sloveniji 
ustvarile v menjavi s konvertibilnim področjem presežek v 
tekočem plač ilnobilančnem položaju; projekcija za 1982. leto 
pa določa presežek v višini 397 mio dolarjev. V prvih petih 
mesecih se z začasnim zakonom določena projekcija plač ilne 
in devizne bilance ne uresničuje, kar povečuje težave v de- ■ 
vizni likvidnosti Jugoslavije in SR Slovenije v 1982. letu. Ob 
dogovorjeni vzajemnosti pri odplačevanju posoiil v Jugosla- 
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vi j i se povečuje primanjkljaj v deviznih tokovih v SR Sloveniji v 
1982. letu na več kot 600 mio dolarjev. 

III. 

izvršni svet ugotavlja, da ne uresničujemo dveh osnovnih 
usmeritev in nalog resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v 1982. letu. Pomembno zaostaja izvoz na konvertibilno 
področ je, obenem se tudi uvoz giblje na nekoliko nižji ravni. 
Prav tako ugotavljamo, da se sredstva za porabo oblikujejo 
iznad resolucijskih okvirov: hitrejša je rast sredstev za osebne 
dohodke ter prilivov sredstev za skupno porabo in del splošne 
porabe. 

Za premagovanje dosedanjih težav in ves nadaljnji razvoj je 
edina realna pot pospešeni razvoj samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov ter aktivna, ne pa restriktivna ekonomska 
politika, zasnovana na več jem uveljavljanju ekonomskih za- 
konitosti in trga. Za ohranitev rasti proizvodnje v 1982. letu in 
zagotavljanje odplačevanja obveznosti za najete kredite smo 
v SR Sloveniji junija letos sprejeli operativni načrt ukrepov in 
aktivnosti. Temeljni cilji tega operativnega načrta in naloge 
tekoče ekonomske politike letos so: 
- ohraniti z resolucijo predvideno rast proizvodnje s pove- 

čanjem proizvodnje blaga in storitev za izvoz na konvertibilno 
tržišče: 

- dosledno izpolnjevati dospele obveznosti do tujine ter 
zagotavljati sredstva za vzejemno pokrivanje obveznosti na 
posojilni osnovi na ravni Jugoslavije: 

- preseč i s projekcijo predviden obseg izoza na konverti- 
bilno področje in povečati devizni priliv ter zmanjšati uvoz in 
devizni odnv na konvertibilno področ je: 

- zagotoviti oskrbo občanov z najnujnejšimi osnovnimi 
proizvodi in selektivno pokrivati skupne gospodarske in druž- 
bene potrebe; 

- ohraniti in okrepiti reprodukcijsko in izvozno sposobnost 
gospodarstva; zato moramo vse oblike porabe uskladiti z 
razmerji, dogovorjenimi v resoluciji; 

- dosledno uresničevati sklenjene družbene dogovore in 
usmeritve pri razporejanju in delitvi dohodka; 

- razpoložljivi dohodek č im hitreje usmerjati v investicije, 
ki so izrazito usmerjene v izvoz na konvertibilno tržišče; 

- pravočasno opredeliti sanacijske ukrepe in sprejeti sana- 
cijske programe ob morebitnih izgubah; 

- z aktivnostjo organizacij združenega dela, njihovim med- 
sebojnim povezovanjem v vsej Jugoslaviji, usklajevanjem nji- 
hova aktivnosti v širših asociacijah združenega dela in vseh 
družbenopolitičnih skupnostih, z njihovimi povečanimi re- 
zervnimi skladi in drugimi ukrepi zagotavljati delo in zmanjše- 
vati morebitne zastoje v proizvodnji in iz tega izvirajoče so- 
cialne probleme. 

Osnovni nosilci vseh aktivnosti in ukrepov morajo biti de- 
lavci v organizacijah združenega dela, njihovi samoupravni in 
poslovodni organi ter strokovne službe, delegatske skupščine 
in družbenopolitične organizacije. Pri njihovem oblikovanju 
in izvajanju morajo neposredno sodelovati tudi vse samou- 
pravne organizacije in skuposti, s tem da ustvarjajo možnosti 
za usklajeno in uč inkovito uresničevanje začrtanih nalog na 
vseh področ jih. 

Več jo usmerjenost proizvodnje v izvoz na konvertibilno 
področje in boljše uč inke v deviznem prilivu bomo dosegli z 
dohodkovnim povezovanjem v reprodukcijskih celotah, pro- 
grami skupnega nastopa na tujih trgih in dodatnimi dohod- 
kovnimi spodbudami v republiki. 

IV. 

1. Obseg industrijske proizvodnje se je v 1981. letu povečal 
za 1,9%. V prvem polletju lani je bila industrijska proizvodnja 
pod ravnijo 1980. leta; z izvajanjem sprejetih ukrepov smo v 
drugem polletju dosegli njeno rast. V prvih petih mesecih 
letos pa je več ja za 2,5% v primerjavi z enakim obdobjem lani. 

Izvršni svet ocenjuje, da v strukturi industrijske proizvodnje 
postopno prihaja do kvalitativnih sprememb. Sorazmerno hi- 
treje se povečuje proizvodnja v panogah, ki se intenzivneje 
usmerjajo v izvoz. Razmeroma ugodne rezultate pri izvozu in 
proizvodnji dosegajo nekatere tadicionalne predelovalne pa- 
noge (proizvodnja končnih lesnih in tekstilnih izdelkov, proi- 
zvodnja usnjenih izdelkov, obutve in galanterije, proizvodnia 

raznovrstnih izdelkov, steklarstvo in druga proizvodnja). Prvi 
rezultati prestrukturiranja za več je vključevanje v izvoz so 
doseženi tudi v nekaterih ključnih tehnološko intenzivnih 
proizvodnjah (strojegradnja, industrija električnih strojev in 
naprav in bazična kemija), ki smo jih z družbenim planom 
opredelili kot prednostne in so tehnološka osnova za pre- 
strukturiranje slovenskega gospodarstva. 

Z več izmensko izrabo proizvodnih zmogljivosti, ki so name- 
njene v izvoz, hitrejšim preusmerjanjem na domače surovine 
in reprodukcijski material ter izvajanjem drugih predvidenih 
ukrepov in aktivnosti bi morali doseč i z resolucijo predvideno 
rast proizvodnje. Proizvodnje programe je treba sproti prila- 
gajati izvoznim možnostim in zahtevam konvertibilnih tržišč  
ter možnostim oskrbe s surovinami, reprodukcijskim materia- 
lom in energijo. To je zahtevna naloga in terja odločno ukre- 
panje v vsaki organizaciji združenega dela. Z razvijanjem 
dohodkovnih povezav in odnosov, vključno z odnosi pri 
skupno ustvarjenem deviznem prilivu v vsej državi moramo 
utrditi obstoječe reprodukcijske odnose in vzpostaviti nove. 

Za aktivnostjo vseh subjektivnih sil je potrebno že pri pri- 
- pravi in sprejemanju periodičnih obračunov v letošnjem letu 

sproti sprejemati ukrepe za odpravljanje vzrokov izgub v 
poslovanju. Gospodarske razmera namreč  terjajo dosledno in 
v več ji meri kot doslej sprejemanje in izvajanje sanacijskih 
ukrepov neposredno med temeljnimi organizacijami, ki so 
organizacijsko, dohodkovno aH poslovno povezane. To še 
zlasti zato, ker ob sedanji izčrpanosti rezervnih skladov ne bo 
mogoče izvesti širšega obsega združevanja v sklade skupnih 
rezerv od tistega, ki je predviden v doslej sprejetih samou- 
pravnih sporazumih. Takšno sprejemanje predsanacijskih in 
sanacijskih ukrepov pa terja, da se čimprej določ ijo dolgo- 
ročne zasnove sanacije organizacij združenega dela z izgubo 
v poslovanju v 1981. letu ter pri tem upoštevajo predvsem 
kriteriji prestrukturiranja gospodarstva. 

Oskrba gospodarstva in široka potrošnja z energijo v 1981. 
letu in letos ni bila zadovoljiva. Sprejeli smo številne ukrepe 
za njeno izboljšanje in za varčnejšo porabo energije. Dogovo- 
rili smo se tudi za merila, ki zagotavljajo prednost pri oskrbi 
predvsem z naftnimi derivati. Zmanjšanje porabe energije za 
ogrevanje spodbuja tudi oprostitev temeljnega prometnega 
davka za nekatere termoizolacijske materiale. Ukrepi za var- 
čevanje z električno energijo veljajo neprekinjeno. S tem ko 
dobiva energija vse več je vrednost, je nujno hitrejše usmerja- 
nje gospodarstva na donosnejšo proizvodnjo, s č imer bomo 
doseg/i manjšo porabo energije na enoto družbenega proi- 
zvoda. Varčevalne ukrepe morajo izvajati vsi porabniki pri 
vsakodnevnem delu in snovanju razvoja. Uvoženo energijo 
moramo nadomeščati z domačimi primarnimi viri energije. 
Varčno porabo energije je treba pokriti z ustrezno izgradnjo 
zmogljivosti za pridobivanje, pretvarjanje in transport ener- 
gije do porabnikov. Zaostrene razmere pri uvozu energije, 
zlasti naftnih derivatov, zahtevajo nadaljnje zmanjševanje nji- 
hove porabe, in to pod ravnijo, ki je za letos predvidena z 
energetsko bilanco. 

Za izvedbo z družbenim planom določenih nalog za pospe- 
ševanje kmetijstva, boljše izkoriščanje naravnih virov in preu- 
smerjanje v tržno proizvodnjo smo v začetku 1982. leta spre- 
jeli zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za interven- 
cije v proizvodnji hrane za obod bje 1982-1985. V skladu z 
zakonom je pripravljen poseben program pospeševanja proi- 
zvodnje hrane v 1982. letu z okvirnimi izhodišč i do 1985. leta. 
Da bi zagotovili enotno politiko pospeševanja kmetijstva, je 
sklenjen dogovor med republiškimi in občinskimi skladi in 
določenimi poslovnimi skupnostmi. Izvršni svet je že sprejel 
odloke za izvajanje tega dogovora: odloke sprejemajo tudi y 
obč inah. 

V prvih dveh letih se v kmetijstvu intenzivneje preusmerjajo 
v tržno proizvodnjo strateških poljšč in in krme. Izvršni svet 
meni, da moramo z izvajanjem vseh dogovorjenih ukrepov 
doseč i s planom predvideno rast kmetijske proizvodnje. 

Kmetijske in trgovinske organizacije združenega dela si 
morajo maksimalno prizadevati za potreben odkup kmetijskih 
pridelkov in zagotoviti pravočasno jesensko setev. Ob tem je 
treba okrepiti njihovo trajnejše dohodkovno povezovanje s 
pridelovalci hrane na drugih območjih Jugoslavije. 

Za doseganje z resolucijo opredeljene stopnje rasti bodo 
povečale proizvodnjo oz. obseg storitev organizacije združe- 
nega dela v gradbeništvu, turizmu, drobnem gospodarstvu in 
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drugih storitvenih dejavnostih. Z nadaljnjim preusmerjanjem 
gradbeništva v opravljanje del v tujini bomo ublažili padec 
proizvodnje zaradi zmanjšane investicijske dejavnosti v Jugo- 
slaviji. Organizacije združenega dela v turizmu in gostinstvu 
bodo povečale obseg storitev in devizni priliv z boljšo organi- 
ziranostjo, tesnejšim povezovanjem z organizacijami združe- 
nega dela v drugih dejavnostih in kvalitetno ponudbo. 

2. Izvršni svet ocenjuje, da so bili v tem obdobju doseženi 
prvi rezultati pri prilagajanju novih investicijskih programov 
zaostrenim razmeram. Skrčili smo obseg investicij; njihovo 
število pa se manjša počasi, ker investitorji z drobljenjem 
investicij izvajajo investicijske programe, ki ne ustrezajo zao- 
strenim pogojem. Povečana je udeležba lastnin in združenih 
sredstev v predračunski vrednosti investicij. 

Na odloč itve za nove investicije že vplivajo kriteriji za pre- 
strukturiranje gospodarstva. Med novimi programi za več je 
objekte je tretjina izvozno usmerjenih. V začetku letošnjega 
leta se je pričela izgradnja 14 več jih programov, ki bodo 
predvidoma močno povečali izvoz na konvertibilno področ je; 
s proizvodnjo pa bodo začeli v prihodnjem in 1984. letu. 

V SR Sloveniji smo pripravili pregled investicij, ki ustrezajo 
kriteriju izvozne naravnanosti oziroma zaostrenim pogojem 
investiranja. Na osnovi tega pregleda se bodo organizacije 
združenega dela v Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih 
združenjih, enotah v SISEOT in s pomočjo bank sporazume- 
vale o združevanju sredstev akumulacije in amortizacije za 
izvedbo z razvojnega vidika ključnih investicijskih programov. 

Z aktivnostjo medobčinskih gospodarskih zbornic, sploš- 
nih združenj, bank in samoupravnih interesnih skupnosti go- 
spodarske infrastrukture moramo doseč i več je usmerjanje 
investicij na manj razvita in manj razvita obmejna območja v 
SR Sloveniji. 

3. Delovanje dolgoročnih vzrokov inflacije v jugoslovan- 
skem gospodarstvu so na prehodu v sedanje srednjeročno 
obdobje okrepili močni stroškovni vplivi. Da bi vsaj delno 
zavrnili pritiske za povečanje cen in omejili rast inflacje, so bili 
sredi 1981. teta sprejeti ukrepi neposredne družbene kontrole 
cen. Teh ukrepov niso nadomestili ustrezni programi za se- 
lektivno spremembo cen in postopno odpravljanje nesora- 
zmerij v cenah v dogovorjenih okvirih. Pri cenah nekaterih 
osnovnih živil so začasno uvedene kompenzacije, ki se v 
1982. letu zmanjšujejo v skladu z dogovorjenimi usmeritvami. 

Dosedanja rast cen in zahtevki za zvišanje cen kažejo, da bo 
tudi letos težko uresnič iti predvidene okvire rasti cen. Na to 
bodo vplivali dejavniki, s katerimi se je ob načrtovanju politike 
cen za 1982. leto premalo računalo, zlasti pa: premajhna 
izraba nekaterih zmogljivosti, povečana neusklajenost med 
oonudbo in povpraševanjem, manjša možnost zagotavljanja 
akumulacije za razvoj, hitrejše razvrednotenje dinarja, pove- 
čanje izgub, povečanje amortizacijskih in revalorizacijskih 
stopenj, povečanje obrestnih mer itd. Zato bo treba pri nadalj- 
njem izvajanju politike cen bolj kot doslej upoštevati selektiv- 
nost in diferenciranost ter dajati prednost pri zviševanju cen 
zde/kom in storitvam, pri katerih so nesorazmerja v cenah 
največ ja, kar zmanjšuje ponudbo, povečuje Izgube In pov- 
zroča izvozne težave. 

Padec realnih osebnih dohodkov lani Je najbolj prizadel 
ielavce in občane z najnižjimi osebnimi dohodki in prejemki. 
V samoupravnih interesnih skupnostih in izvršnih svetih druž- 
benopolitičnih skupnosti so sprejeli ukrepe za ohranitev so- 
cialne varnosti, in sicer: kompenzacije pri cenah nekaterih 
osnovnih živil, ukrepi na področju otroškega varstva, social- 
lega skrbstva, pokojnin in štipendij ter pri oblikovanju cen 
lekaterih vrst storitev družbenih dejavnosti. V skladu s spre- 
eto politiko v 1982. letu preusmerjamo sredstva za kompen- 
zacije za pospeševanje pridelave hrane ter nadalje Izvajamo 
ikrepe v socialni politiki. Pri tem Izvršni svet ugotavlja, da 
noramo tudi v težjih gospodarskih razmerah izhajati Iz spre- 
ete socialne politike, ki naj zagotavlja socialno varnost z 
letom in uveljavlja solidarnosti le ob nezmožnosti za delo, 

4. Ob nižji rasti proizvodnje in družbenega proizvoda se le v 
druženem delu zaostrila politika zaposlovanja. Izvršni avet 
ocenjuje, da nezaposlenost v SR Sloveniji sicer ni tako velika, 
al Je število nezaposlenih še vedno manj kot 2% zaposlenih, 
letoma so težave pri zaposlovanju mladine Iz šol, zlasti ker/e 
•etika razlika med ponujenimi nalogami In deli ter poklicno 
isposobllenostjo mladine, kar kaže na 9e zlasti v preteklosti 
nemajhno prilagojenost programov Izobraževanja zahtevam 

irlloga poročevalca 

združenega dela ter majhno prostorsko mobilnost kadrov. 
Za sistemsko premagovanje nekaterih težav pri zaposlova- 

nju je Izvršni svet predložil Skupšč ini SR Slovenije novelo 
zakona o delovnih razmerjih ter zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Na tej osnovi bi omo- 
gočili hitrejše ukrepanje v organizacijah združenega dela 
(razporejanje delavcev, razporeditve delovnega časa, obvez- 
nosti pri zaposlovanju pripravnikov, zmanjševanje pogodbe- 
nega in nadurnega dela). S predlaganimi spremembami za- 
kona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
pa bomo v skladu s sprejeto socialno politiko učinkoviteje 
razreševali socialno varnost začasno nezaposlenih in jih moti- 
virali za čim prejšnjo ponovno zaposlitev. 

V zaostrenih gospodarskih razmerah in prizadevanjih za 
zagotavljanje socialne varnosti so manjše materialne možno- 
sti za uresničevanje tistih programov družbenih dejavnosti, ki 
neposredno vplivajo na rast produktivnosti in uveljavljanje 
kvalitativnih dejavnikov razvoja. Kljub temu se kažejo prvi 
pozitivni premiki pri preobrazbi izobraževanja, raziskovalne 
dejavnosti zdravstva in otroškega varstva kot dejavnika pro- 
duktivnosti dela. Okrepiti moramo soodvisnost razvoja druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvodnje ter pri tem s spre- 
minjanjem družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih na vseh področjih družbenih dejavnosti 
povečati tudi odgovornost izvajalcev za položaj in razvoj 
posamezne dejavnosti. 

5. V 1981. letu smo okrepili materialno osnovo dela, vendar 
ne tako, kot je bilo predvideno, saj nismo uresnič ili vseh 
osnovnih dogovorjenih usmeritev za razporejanje dohodka. 
Sredstva za osebne dohodke so zaradi visoke rasti v zadnjem 
trimesečju lani rasla hitreje kot dohodek. Ob tem se je pov- 
čalo število organizacij združenega dela, ki pri razporejanju 
dohodka niso upoštevale dogovorjenih osnov in meril dogo- 
vora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja do- 
hodka v 1981. letu. 

Podatki o doseženih rezultatih gospodarjenja temeljnih or- 
ganizacij združenega dela Izkazuje presežke glede na resolu- 
cijska določ ila pri združevanju sredstev za zagotavljanje 
skupnih potreb iz dohodka in osebnih dohodkov. Ko se je ob 
polletju ugotovil več ji priliv sredstev na račune samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, so te usmeritve 
resolucije, da se več ji priliv od planiranega vrne gospodar- 
stvu, uresnič ile tako, da so del priliva'' sredstev na račune 
samoupravnih Interesnih skupnosti družbenih delavnosti na- 
menile gospodarstvu za dodatno spodbujanje Izvoza. 

V prvih dveh letih y SR Sloveniji znižujemo delež sredstev 
za splošno porabo. Priliv sredstev republiškega proračuna se 
v 1982. letu oblikuje v predvidenem obsegu (17,9%). Priliv 
sredstev občinskih proračunov pa dosega 30%. Z dogovorom 
o Izvajanju splošne porabe na ravni občin Je predvidena 
usmeritev presežkov (nad dogovorjenimi 13,8%) za blagovne 
rezerve In Intervencije v porabi hrane na ravni obč ine in 
republike, vendar občine teh sredstev ne oddvajajo po predvi- 
deni dinamiki. Izvržnl svet meni, da je potrebno ponovno 
oceniti vire, predvidene programe blagovnih rezerv In Inter- 
vencij v porab! hrane, ter proučiti motnost znižanja davčnih 
stopenj 

V prvih dveh letih le pereč problem v SR Sloveniji Izvajan/a 
obveznosti do zveznega proračuna. Sredstva, ki se oblikujejo 
Iz temeljnega prometnega davka, ne zadoščajo za poravnavo 
obveznosti kotizacije. 

Izvršni svet ugotavlja, da v prvih mesecih letos gibanja 
posameznih oblik porabe niso v skladu z dogovorjeno poli- 
tiko. Osebni dohodki naraščajo hitreje kot določata resolucija 
In dogovor o usmerjanju razporejanja dohodka In osebnih 
dohodkov. Zato je višji od planiranega tudi pritok sredstev na 
računih samoupravnih Interesnih skupnosti v občinah In re- 
publiki. 

Izvršni svet ugotavlja, da so takšna gibanje na področju 
porabe v nasprotju z usmeritvami resolucije, negativno vpli- 
vajo na Izvozna prizadevanja In zmanjšujejo akumulacijsko 
sposobnost Zato moramo pri uresničevanju politike razpore- 
lonja dohodke in osebnih dohodkov upočasniti rast osebnih 
dohodkov In dosledno upoštevati načela letošnje resolucije. 

Izvršni svet Je predlagal skupšč inam samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih delavnosti In materialne proizvod- 
nje v republiki In občinah, da Že v prvem polletju analizirajo 
dotok sredstev ter v skladu s svojimi pristojnostmi znižajo 
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prispevne stopnje in tako omogoč ijo oblikovanje več jih sred- 
stev akumulacije v gospodarstvu oziroma več jo konkurenč- 
nost na tujih trgih. Dei presežkov bi samoupravne interesne 
skupnosti proračunate ž nižjimi prispevnimi stopnjami, del pa 
neposredno namenile gospodarstvu za spodbujanje izvoza na 
konvertibilno področje. Glede na omejene možnosti rasti 
skupne porabe ni moč preko samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti zagotavljati sredstev za povečano 
amortizacijo v organizacijah združenega dela, ki so izvajalci 
storitev. Ker se poleg tega zagotavljajo sredstva za razvoj v 
teh dejavnostih po drugačnih principih, je Izvršni svet predla- 
gal Zveznemu izvršnemu svetu dopolnitev zveznega zakona, 
ki bi omogoč ila reševanje tega vprašanja v okviru razpoložlji- 
vih sredstev. 

Ocenjena nominalna rast družbenega proizvoda (30%) in 
dohodka (25%) v 1902. letu zahtevata, da dosledno zagotav- 
ljamo rast sredstev za osebne dohodke družbene dejavnosti 
in druge oblike porabe, skladno z dogovorjenimi razmerji. 
Izvršni svet bo kot udeleženec dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka vztrajal, da jih or- 
ganizacije združenega del, ki so v 1981. letu neupravičeno 
povečevale sredstva za osebne dohodke, poračunajo v okviru 
dogovrjene rasti sredstev za osebne dohodke v 1982. letu 
Enako pomembno je pravočasno usklajevanje rasti sredstev 
za osebne dohodke z resolucijskimi razmerji v letošnjem letu. 
Ob tem pa lahko nadaljnja rast cen, zlasti osnovnih življenj- 
skih potrebšč in, povzroč i znižanje ravni realnih osebnih do- 
hodkov. 

Izvršni svet ocenjuje, da v zaostrenih razmerah v 1982. letu 
in prihodnjih letih srednjeročnega obdobja v SR Sloveniji ni 
potrebno spreminjati osnovnih ciljev in usmeritev družbenega 
plana in letne resolucije o politiki njegovega izvajanja. Izostriti 
moramo ključne naloge ter jih konkretizirati v planskih doku- 
mentih temeljnih nosilcev. Materialna neskladja, s katerimi 
smo se začeti spopadati v prvih letih tega srednjeročnega 
obdobja, zahtevajo uč inkovitejše dogovarjanje o skupnih in- 
teresih in dosledno uresničevanje politike ekonomske stabili- 
zacije. To pa pomeni, da ne moremo še nadalje povečevati 
proizvodnje in dohodka na osnovi ekstenzivnega investiranja 
in zaposlovanja ter prekomernega zadolževanja v tujini, da ne 
moremo trošiti več kot ustvarimo in da ne moremo več po- 
glabljati strukturnih neskladij. 

V sedanjih gospodarskih razmerah so realne razvojne mož- 
nosti le ob več ji in racionalnejši proizvodnji, ki mora predv- 
sem izvažati na konvertibilno tržišče, višji individualni in druž- 
beni produktivnosti, boljši izrabi obstoječih zmogljivosti, us- 
klajenih odnosih med posameznimi oblikami porabe in 
ustvarjenim dohodkom ter trdnejši samoupravni in dohod- 
kovni povezanosti združenega dela na osnovi razvitejših druž- 
benoekonomskih odnosov. 

Odločnejše uresničevanje takšne politike sprva povzroč i 
tudi težave, predvsem pri spreminjanju odnosov v gospodar 
stvu in družbeni reprodukciji. Zahtevajo hitro in odločne 
ukrepanje za prilagajanje proizvodnje, kajti le tako lahke 
ohranimo rast proizvodnje, zmanjšamo upadanje življenj 
skega standarda ter vseh oblik porabe. Ob tem pa Izvršni sve 
ocenjuje, da je potrebno vztrajati pri neobhodni prerazdelitv 
dohodka v korist temeljnih organizacij združenega dela, zlast 
še tistih, ki izvažajo na konvertibilno področ je. Z združeva 
njem sredstev moramo zagotoviti razreševanje dolgoročni/ 
problemov pri prestrukturiranju gospodarstva s trajnejše 
izvozno naravnanostjo, več jo pridelavo hrane in zagotavljanji 
energije. 

Ker moramo s precejšnjim delo ustvarjenega deviznegi 
priliva plačevati fiksne in garantirane obveznosti do tujine, st 
gospodarske razmere močno zaostrujejo, na nekaterih po 
droč jih pa bistveno spreminjajo. V tako zmanjšanih material 
nih možnostih poslovanja bomo zato morali zagotoviti predv 
sem proizvodnjo v reproverigi za izvoz na konvertibilno po 
droč je in najnujnejši uvoz za proizvodnjo, ki zagotavlja naj 
nujnejšo osnovno preskrbo občanov. Za takšno usmerite\ 
smo se v republiki dogovorili že z letošnjo resolucijo, sedanj 
problemi pa zahtevajo njeno dosledno uresničevanje. Z do 
slednim in uč inkovitim izvajanjem v SR Sloveniji sprejetegi 
operativnega načrta bomo omilili negativne vplive sedanjiI 
zaostrenih razmer na gospodarsko rast. Z resolucijo predvi 
deno rast proizvodnje in družbenega proizvoda bomo doseg, 
le z več jim prizadevanjem vsakega delavca v združenem deli 
za kvalitetnejši razvoj vsake organizacije združenega dela ii 
celotne družbe. 

Razvojne možnosti v 1983. letu bodo predvsem odvisne ot 
uč inkovitega izvajanja letos zastavljene akcije za povečanji 
izvoza in doseganje predvidene rasti proizvodnje, racionalni 
koriščenje razpoložljivih deviz, boljše delo in urejanje razme 
na domačem trgu. Z odločnim reševanjem materialnih neus 
klajenosti, hitrejšim preusmerjanjem proizvodnih programo 
in krepitvijo soodvisnosti v proizvodnih in dohodkovnih pove 
zavah bom/o omogočili dinamičnejšo in stabilnejšo rast 
drugi polovici srednjeročnega obdobja. Zato moramo nada 
Ijevati osnovno naravnanost ekonomske politike v izvoz blag 
in storitev na konvertibilno področje, uresničevanje program 
pridelave hrane in zagotavljanja kontinuirane oskrbe z enet 
gijo. Tem usmeritvam bomo morali prilagoditi razvoj na dru 
gih področ jih s poudarkom na smotrnejši uporabi omejeni 
razpoložljivih sredstev. 

Več jo selektivnost pri opredeljevanju prioritet, prestruktun 
ran je proizvodnje za boljšo prilagojenost razmeram na tuji 
trgih in usklajevanje porabe z razpoložljivim dohodkom me 
ramo upoštevati tudi pri spremembah in dopolnitvah planski 
dokumentov za tekoče srednjeročno obdobje. Uresničevanj 
teh usmeritev omogoča kvalitetnejši razvoj, hitrejšo gospe 
darsko rast, hkrati pa bo osnova za uveljavljanje ekonomski 
zakonitosti. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OROČILO 

o uresničevanju nalog in ciljev glede 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR 

Sloveniji (ESA - 57) 

POVZETEK 
poroč ila o uresničevanju nalog in ciljev glede skladnej- 

šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 
1. V desetletju 1961 - 1970, to je pred sprejetjem zakona 

o ukrepih za pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih 
območ ij v SR Sloveniji, so se razlike v stopnji razvitosti v 
SR Sloveniji poglabljale. To sta izražali stopnja gospodar- 
ske rasti in stopnja rasti števila zaposlenih, zaradi česar je 
v nekaterih območjih padal delež družbenega proizvoda 
na prebivalca glede na povpreč je SR Slovenije. 

2. S sprejetjem sistemskega zakona v letu 1971 so dobile 
položaj manj razvitega območja občine, ki so v svojem 
razvoju najbolj zaostajale. 

Ukrepi, ki jih je sprva podvzemala republika, pozneje pa 
- vzporedno z razvojem družbenih odnosov na vseh po- 
droč jih družbenega dela - vse bolj samoupravni nosilci 
družbenega razvoja v SR Sloveniji in predvsem na manj 
razvitih območjih samih, so bili uč inkoviti. V minulem 
obdobju 1971 do 1980 so bili doseženi pozitivni premiki v 
gospodarskem razvoju teh območ ij. Gospodarska rast in 
zaposlovanje sta potekala hitreje od povprečja SR Slove- 
nije, prav tako pa je naraščal delež manj razvitih območij v 
investicijah v SR Sloveniji. Razkorak med manj razvitimi in 
razvitimi območji se je pričel postopoma zmanjševati, ven- 
dar pa manj razvita območja v stopnji razvitosti še vedno 
zaostajajo približno za polovico v primerjavi s povprečjem 
v SR Sloveniji. 

Na področju družbenih dejavnosti je s sredstvi samou- 
prispevkov ter s solidarnostnim združevanjem sredstev v 
SR Sloveniji bila omogočena izgradnja številnih objektov 
zlasti na področ ju otroškega varstva, osnovnega šolstva in 
zdravstva in bil dosežen dogovorjeni nivo in kvaliteta stori- 
tev. 

Ugodni premiki v gospodarskem razvoju manj razvitih 
območ ij so bili pogojeni tudi z izboljšanjem gospodarske 
infrastrukture. Na teh prodročjih izvršena vlaganja so bila 
v veliki meri rezultat združevanja sredstev v samoupravnih 

interesnih skupnostih na nekaterih področ jih materialne 
proizvodnje v SR Sloveniji. 

Izhodišče za nadaljnji razvoj manj razvitih območij v SR 
Sloveniji je bilo tako postavljeno na novo, višjo in hkrati 
kvalitetnejšo raven. 

3. V letu 1981 so se na manj razvitih območ jih, podobno 
kot v SR Sloveniji, razvojne naloge le delno uresničevale. 
Družbeni proizvod in zlasti zaposlovanje sta hitreje nara- 
ščala kot v povprečju SR Slovenije. Sprejete naloge na 
področju družbenih dejavnosti so se v osnovi izvajale, v 
precejšnjem zaostanku pa so bile naloge v nekaterih de- 
javnosti na področ ju gospodarske infrastrukture. 

Investicijska aktivnost se je v letu 1981 na manj razvitih 
območjih zmanjšala podobno kot v SR Sloveniji. Ocena 
izvajanja investicij v teku in sedaj znanih investicijskih 
namer pa kaže na tendence zmanjševanja deleža manj 
razvitih območij v skupnih investicijah v SR Sloveniji v letu 
1982 in v naslednjih letih. 

4. Pri spreminjanju in dopolnjevanju srednjeročnih 
planskih aktov je potrebno podobno kot v SR Slovenii tudi 
na manj razvitih območjih ob manjših materialnih možno- 
stih napraviti odločne premike v kvaliteti in uč inkovitosti 
vlaganj in povečati izvozno usmeritev gospodarstva. Po- 
spešen razvoj naj bi temeljil na samoupravnem združeva- 
nju dela in sredstev organizacij združenega dela. Pri inici- 
ranju razvojnih programov, ki bi jih ob upoštevanju kriteri- 
jev prestruktuiranja lahko realiziral na manj razvitih ob- 
moč jih, naj bi z organizacijami združenega dela sodelo- 
vale gospodarske zbornice, splošna združenja in banke. 
Investitorje na manj razvitih območjih pa naj bi še nadalje 
spodbujali z davčnimi olajšavami in ugodnejšimi kredit- 
nimi pogoji bank, prouč ili pa naj bi tudi možnost dodatnih 
pospeševalnih ukrepov. 

Pri spreminjanju in dopolnjevanju planskih aktov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti bi morali upoštevati 
izhodišče, da se naloge za hitrejši razvoj manj razvitih 
območij ne bi zmanjševale bolj kot v SR Sloveniji. 

DOSEDANJI RAZVOJ MANJ 
AZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI 
1 Socialistična republika Slovenija je v letu 1971 začela 
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Smerja,'Le9IOnalni razv°J z namenom postop- 

* v st°Pni' gospodarske razvitosti in 
Istva in nh'ZM na«evanja po9°iev za življenje in delo prebi- 
oja v našfrepPubl!kiVanJU P0"centrične9a dolgoročnega ra- 
diksiSskf zakon ennijeJ6 VKetU 1971 Sprejela v ta namen 31 sistemski zakon o ukrepih za pospeševanje hitreišeoa 
^ ™,nJ območij. V srednjeročnim obdobju 71 1975 je bilo opredeljenih za manj razvita območia 11 
čin. Črnomelj Gornja Radgona, Lendava, Lena* Uuto- 

iJilah ?ob°ta' Ormo*. Ptuj, Šentjur pri Celju Šmarje 
ivenife inni8r9e°/nJre

fiintSkUPaj 18'2% vse9a Prebivalstva SR Jvenije in 18,9/o celotne površine SR Slovenije. Posamez- 
nih nt?0 V na

t
P°?r°č 'u 9°spodarske infrastrukture in druž- 

"sko in Brkini! d6leŽni tUd' ge°9ra,ski območ ji Koz- 

Konec leta 1975 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
l^fj^ftn JJ?.dlagi pa je imel° v srednjeročnem obdobju l l® status manj razvitih območ ij 10 občin in sicer Črnomelj, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož 
toh ,Kx-pn ! JU' šmarje pri Jelšah' Tolmin, Trebnje, poleg 
hanfi, cPa geografska območja: Kozjansko, Brkini, Ko- 
nhmoin', °ven. Gonce, Haloze in Zgornje Pokolpje ter obmejno območje občine Mozirje. Na tem območju, ki obsega 
30/o površine SR Slovenije, je po podatkih popisa prebival- 
stvaiv letu 1971 živelo 20,7% prebivalstva SR Slovenije. 

Konec leta 1980 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja. Na tej podlagi ima sedaj status 
nntJ, raZVn območ ij še 6 obč in, in sicer: Lenart, Lendava, 
tJh rJT J' 0ž' ,šfntjur Pri Celiu. Šmarje pri Jelšah, poleg teh pa še geografska območja: Slovenske Gorice, Haloze 
Kozjansko, Pokolpje, Suha Krajina, Brkini in Bloška planota 
Za manj razvita obmejna območja pa štejejo še nekatere 
krajevne skupnosti v občinah Tolmin, Mozirje, Dravograd 
Radlje ob Dravi, Maribor in Murska Sobota. Območja, ki so v 
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obdobju 1976-1980 štela za manj razvita in v sedanjem sred- 
njeročnem obdobju ne štejejo več kot manj razvita, imajo v 
letih 1981-1983 status prehodnega obdobja. Na navedenih 
območjih, ki zajemajo 29,1% površine SR Slovenije, živi 
15,6% prebivalstva SR Slovenije. 

2. Sistem pospeševanja razvoja je temeljil v obeh preteklih, 
prav tako pa tudi v tekočem srednjeročnem obdobju, predv- 
sem na lastnih naporih samoupravnih nosilcev razvoja na 
manj razvitih območjih v povezavi s samoupravnimi nosilci 
razvoja na drugih območjih SR Slovenije. Poglavitni cilj poli- 
tike skladnejšega regionalnega razvoja in pospeševanja ra- 
zvoja manj razvitih območij je uresničevanje enakomernejših 
pogojev za življenje in delo mladine, delavcev in občanov. 
Nosilec te družbene razvojne politike je bila sprva zlasti repu- 
blika, z razvojem družbenih odnosov na vseh področ jih druž- 
benega dela pa so poleg republike to skupno družbeno skrb 
postopno prevzemale republiške samoupravne interesne 
skupnosti, poslovne banke in organizacije združenega dela iz 
razvitejših območij, predvsem pa združeno delo in drugi no- 
silci razvoja v samih manj razvitih območjih. 

Temeljna usmeritev pri pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja je pospeševanje gospodarskega razvoja. Ure- 
sničuje se s spodbujanjem gospodarskih vlaganj in temelji na 
sodelovanju med organizacijami združenega dela, na razvija- 
nju gospodarske infrastrukture ter izenačevanju pogojev v 
razvoju družbenih dejavnosti. Naloge posameznih nosilcev 
razvoja so bile za obdobje 1971—1975 določene neposredno z 
zakonom, v obdobju 1976-1980 so bile opredeljene s poseb- 
nim družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja, za obdobje 1981-1985 pa so z drugimi 
družbenimi cilji in nalogami združene v dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za to srednjeročno obdobje. 
Te naloge predstavljajo sintezo ukrepov za uresničevanje 
družbene politike pospeševanja razvoja manj razvitih obmo- 
čij, vendar je potrebno ugotoviti, da so premalo konkretizi- 
rane in razč lenjene, o čemer bo govora na drugih mestih tega 
gradiva. a 

Socialistična republika Slovenija je v letih 1971-1975 spod- 
bujala gospodarska vlaganja z beneficiranjem obrestne mere 
kreditov za naložbe na manj razvitih območjih, v letih 
1976-1980 pa z davčnimi olajšavami in oprostitvijo prispevkov 
za samoupravne interesne skupnosti neposredne materialne 
proizvodnje in oprostitvijo nekaterih drugih prispevkov in 
obveznosti. Oba pospeševalna ukrepa republike sta delovala 
uč inkovito, kar se je tudi odrazilo na pozitivnih premikih, ki so 
jih v tem obdobju dosegla manj razvita območja v svojem 
gospodarskem razvoju. Republika je v obeh preteklih obdob- 
jih spodbujala razvoj manj razvitih območ ij tudi s sofinancira- 
njem stroškov izdelave razvojnih programov in načrtov za 
naložbe, ki so pomembne za razvoj teh območij. 

Zastavljeni sistem in politika pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja ter posebej pospeševanja hitrejšega ra- 
zvoja manj razvitih območij sta sprožila družbeni proces, v 
katerem so vse bolj prevladovali samoupravni pristopi pri 
zagotavljanju pogojev za enakomernejši družbeni razvoj. Do 
pozitivnih premikov na teh območjih je prišlo pri obsegu 
naložb, zaposlovanju prebivalstva, v dinamiki gospodarske 
rasti in v demografskih gibanjih. 

Udeležba manj razvitih območij v skupnih investicijah SR 
Slovenije v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe 
1965-1980: % 

manj razvita območja 
skupaj 10 obč in* skupaj 6 občin" 

1965 4,69 2,42 
1970 3,89 1,69 
1975 8,42 4,97 
1976 8,12 5,31 
1977 8,21 5,34 
1978 9,35 5,77 
1979 8,68 4,96 
1980 7,52 3.?5 

* Občine, ki so bile obravnavane kot manj razvite v obdobju 
1976-1980. 
** Občine, ki so obravnavane kot manj razvite v obdobju 
1981-1985. 

Tudi podatki o dovoljenih kreditih bank za naložbe v zad- 
njem obdobju v SR Sloveniji kažejo, da je naraščala udeležba 
manj razvitih območij v bančnih kreditih; v letu 1976 je zna- 
šala 10%, v letu 1977 23% (oziroma 13% brez upoštevanja 
kreditov za Tovarno sladkorja v Ormožu), v letu 1978 16%, v 
letu 1979 22% in v letu 1980 17%1. 
Povprečne letne stopnje rasti števila zaposlenih delavcev 
1961-1980: 

% 
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 

SR Slovenija 3,8 0.9 4,5 3,2 
Skupaj 10 manj 
razvitih obč in 5,3 -0,1 6,3 5,c 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 4,8 -1,3  jM 5^8 

Vsa prikazana ekonomska socialna gibanja kažejo v prete- 
klosti podobne tendence, hkrati pa je potrebno ugotoviti, de 
se ne izražajo samo v občinah, ki v celoti štejejo za man 
razvite, pač pa tudi v občinah z manj razvitimi krajevnim 
skupnostmi oziroma v manj razvitih geografskih območjih. V 
obdobju pred letom 1971 so bili za ta območja znač ilni poje 
majoč i ali negativni trendi razvoja in poglabljanje razlik \ 
nivoju razvitosti med razvitejšimi in manj razvitimi območji \ 
SR Sloveniji. Z odločnejšo usmeritvijo v policentrični razvoj ir 
uresničevanjem ukrepov in nalog za pospeševanje razvoja tet 
območ ij so bili doseženi pozitivni rezultati. V letih 1971-197E 
je bil temeljni uspeh sprejete družbene politike v tem, da se j« 
zaustavilo dotedanje povečevanje razlik v stopnji razvitosti. \ 
letih 1976-1980 so se razlike postopno še naprej zmanjševale 

Povprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda pc 
tekočih cenah 1961-1980: °r. 

1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-198« 
SR Slovenija 20,4 16,3 27,0 24,i 
Skupaj 10 manj 
razvitih obč in 23,1 13,6 27,6 27,i 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 22,8 12,8  28,8 27; 

Indeksi družbenega proizvoda na prebivalca v manj razvitil 
območjih glede na povprečje v SR Sloveniji 1960-1980: 

1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 198C 
SR Slovenija 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skupaj 10 manj 
razvitih obč in 38,7 46,1 43,1 46,0 47,6 50,6 51,5 52,2 54,1 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 34,9 41,0 37,1 41,1 41,1 44,8 45,2 45,9 47,4 

Navedena gibanja kažejopostopno spreminjanje razmesti 
tve razvojnih tvorcev in uč inkov razvoja, ki naj bi bili vse bo 
usmerjeni v skladu s koncepcijo policentričnega razvoja 
naši socialistični samoupravni družbeni skupnosti. 

Neto uč inek demografskih gibanj pod vplivom ekonomski 
in socialnih gibanj v preteklem desetletju je bil za manj razvit 
območja ugodnejši kot pa v obdobju pred tem, kar tuc 
odraža uspehe, ki smo jih uresnič ili v tem času, čeprav š 
vedno niso zadostni. 

Povprečne letne stopnje rasti števila prebivalce 
1961-1980: 

1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-19£ 
SR Slovenija 0,7 1,0 0,8 1 
Skupaj 10 manj 
razvitih občin -0,5 -0,1 0,0 0 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin -0,5 -0,1 0,1 0 

4. Manj razvite občine kot celota, še zlasti pa nekatere me 
njimi, še vedno precej zaostajajo v razvoju, ker so se v proč « 
izenačevanja razvoja vključ ile z različno začetno stopnjo r< 
zvoja. Deloma je bila različna tudi razvojna dinamika v ol 

1 Upoštevani »o krediti, ki ao Jih odobril* temeljno bank* Ljubljanak* bank* Združena banka. 
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dobju, ki je sledilo, tako da so sedanji problemi razvoja v 
posameznih občinah različni. 

Sintetično to ponazarja doseženi družbeni proizvod na pre- 
bivalca v manj razvitih območjih glede na povpreč je, ki ga je 

SR Slovenija dosegla v obdobju 1960-1980. Doseženi rezul- 
tati so sicer v vseh primerih pozitivni, hkrati pa izkazujejo zelo 
velik zaostanek manj razvitih območjih ter tudi med njimi 
dokajšnje razlike. 

Nominalni družbeni proizvod na prebivalca v indeksih nivoja glede na povpreč je SR Slovenije: 
1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

SR Slovenija 
Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trebnje 

100 
52,9 
29,0 
39,3 
41,3 
41,7 
32.6 
31,0 
34.0 
48.1 
29.7 

100 
60,5 
26,7 
46,2 
51,9 
43,9 
36,0 
39.0 
42.2 
65.1 
52.3 

100 
52.7 
21.1 
45.8 
45.2 
45.7 
33.8 
33,6 
37.3 
65,0 
40,5 

100 
54.7 
22.3 
55,5 
48,9 
46.4 
32.8 
37.9 
41,1 
64.3 
50.4 

100 
59,7 
23,5 
48,4 
49,1 
49.7 
36.8 
36,3 
44.9 
67,8 
58,3 

100 
64.2 
26,9 
56,1 
54,8 
50,7 
38,1 
41,7 
44,5 
67,1 
60.3 

100 
68.0 
28,9 
51,7 
56,4 
51.4 
37.1 
45.5 
46,5 
66.2 
64,4 

100 
70.3 
31,7 
53,2 
57.4 
51.4 
38.5 
43.6 
45,9 
65,5 
68,0 

100 
71.8 
32.5 
61.9 
60.6 
55,9 
37,9 
44,8 
41.7 
66,4 
65,7 

Potrebno je osvetliti še nekatere vidike, ki vplivajo na velike 
razlike v doseženem nivoju razvoja posameznih območ ij v SR 
Sloveniji in pri tem predvsem s poudarkom na območja, ki 
imajo status manj razvitih območij. Razlike namreč niso po- 
gojene samo z različno stopnjo razvitosti proizvajalnih sil v 
posameznih območjih, pač pa tudi z rezultati delovanja proi- 
zvajalnih sil. Analiza kaže, da je vzrok nedvomno v gospodar- 
ski strukturi, ki je od območja do območja različna, glede 
manj razvitih območij pa močno odstopa od gospodarske 
strukture SR Slovenije. Temu pa se pridružuje tudi kopica 
drugih vplivov, med katerimi so najpomembnejši predvsem: 

- gospodarske organizacije združenega dela na manj ra- 
zvitih območjih so po obsegu proizvodnje oziroma poslovanja 
precej izpod povprečne velikosti v SR Sloveniji. Pretežno gre 
torej za manjše organizacije, ki niso materialno sposobne 
absorbirati sprotni razvoj tehnologije, produktivnosti, znano- 
sti - skratka aktivirati kvalitetne dejavnike poslovanja in ra- 
zvoja svoje dejavnost; 

- na teh območjih prevladuje delovno intenzivna industrija, 
ki ima pretežno nizek organski sestav ter nadpovprečno iztro- 
šenost osnovnih sredstev in še zlasti opreme; 
- produktivnost dela, merjena z družbenim proizvodom na 

zaposlenega, zaostaja za republiškim povpreč jem v povprečju 
desetih občin za 16,5%, v povpreč ju šestih obč in pa za 17,1 %, 
pri čemer so tudi v tem pogledu dokajšnje razlike med posa- 
meznimi obč inami; 
- pri ocenjevanju vzrokov razlik v stopnji razvitosti oziroma 

razlogov za te razlike, najdemo razlago v sektorski strukturi, 
ki glede manj razvitih območij precej odstopa od povpreč ja v 
SR Sloveniji. To je razvidno iz razmerij, ki so bila uresničena v 
letu 1980, ko je npr. udeležba industrije, kmetijstva in drugih 
gospodarskih dejavnosti v družbenem proizvodu celotnega 
gospodarstva na manj razvitih območijh pomembno odsto- 
pala od teh razmerij v SR Sloveniji: 

Struktura družbenega proizvoda v %: 
  Industrija kmet. 
SR Slovenija 
Skupaj 10 manj 
razvitih občin 
Skupaj 6 manj 
razvitih obč in 
Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trebnje 

45,9 

47.3 

47.4 
57,9 
35.2 
61.6 
44.3 
39.7 
25,1 
58,9 
41,7 
53.5 
51,1 

4,9 

14.8 

19,3 
8,0 

28,2 
14.6 
21.9 
12,8 
36,2 
14,1 
13.7 
6,2 

14,5 

ostalo 
49^2 

37,9 

33,3 
34,1 
36.6 
23,8 
33,8 
47,5 
38.7 
27,0 
4-t,6 
40.3 
34.4 

6. Pomembni rezultati so bili doseženi v razvoju družbenih 
.dejavnosti. Lastni napori na manj razvitih območjih so skupaj 
s sredstvi iz samoprispevkov ter na osnovi solidarnostnega 
združevanja sredstev v SR Sloveniji omogočili izgradnjo šte- 
vilnih objektov, zlasti na področ ju otroškega varstva, osnov- 
nega šolstva in zdravstva, hkrati pa tudi dogovorjeni nivo in 
kvaliteto storitev. V več ini manj razvitih obč in se je nadpov- 
prečno povečalo zajetje otrok v otroško varstvo ter mladine v 
srednje, višje in visoko šolstvo. Na to je vplivala tudi izgradnja 
dijaških in študentskih domov v SR Sloveniji, vključno na 
manj razvitih območjih samih ali v središč ih v njihovi bližini, 
prav tako pa tudi ustrezna štipendijska politika. 

Vse to je omogočilo postopno zmanjševanje razlik glede 
opremljenost manj razvitih območ ij z ustreznimi objekti druž- 
benih dejavnosti, hkrati pa prispevalo tudi k postopnemu 
zmanjševanju razlik v pogojih delovanja teh dejavnosti. 

Premiki na področju družbenih dejavnosti so razvidni iz naslednje primerjave: 
Delež otrok v WZ 

v skupnem številu predšolskih 
otrok v % 

Delež študentov višjih in visokih Število prebivalcev na 1 zdravnika 
šol v skupnem številu prebivalstva 

v% 
1970 1980 1970 1980 

rnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Drmož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
rolmin 
rrebnje 
Skupaj 10 manj 
azvitih občin 
Skupaj 6 manj 
azvitih občin 
5R Slovenija 

1970 1980 
4,1 
1.7 

12,7 
10,4 
10,6 
3,9 
1,9 
1.3 
9,5 
4.8 

6,8 

5.4 
11,3 

22.7 
21.8 
28,3 
30.9 
23.5 
33,1 
25.0 
20.1 
35.6 
15,6 

24.8 

25,3 
32.9 

0,59 
0,25 
0,49 
0,66 
0,66 
0,43 
0,43 
0,42 
1,03 
0,49 

0,55 

0,50 
1,10 

1,09 
0,62 
0,71 
0,83 
0,88 
0,86 
0,76 
0,87 
1,43 
1,01 

0,90 

0,78 
1,36 

2821 
2825 
3378 
2608 
2016 
2067 
2849 
2784 
3176 
2835 

2543 

2735 
1546 

1750 
2531 
2268 
2372 
1674 
3034 
2645 
2403 
1413 
1912 

2000 

2469 
1372 
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7. Prikazane rezultate, ki so jih manj razvita območja dose- 
gla v preteklem desetletnem razvoju, je bilo mogoče doseč i 
tudi na podlagi postopnega izboljševanja gospodarske infra- 
strukture na področ jih elektrogospodarstva, cestnega in vo- 
dnega gospodarstva ter PTT prometa. Na teh področ jih izvr- 
šena vlaganja so bila v veliki meri rezultat združevanja sred- 
stev v samoupravnih interesnih skupnostih na navedenih po- 
droč jih materialne proizvodnje. 
Nekatere dosežene premike kažejo tudi naslednji podatki: 

Delež avtocest, Delež opremljenih 
magistralnih in stanovanj z vodo in 

regionalnih cest s elektriko v skupnem 
sodobnim številu stanovanj - v 

cestiščem v skupni % 
dolžini teh cest- 

v% 
1975 1980 1971 1981 

Črnomelj 36,0 54,0 49,8 80,0 
Lenart 60,0 81,0 26,7 77,3 
Lendava 65,0 88,0 23,6 80,6 
Ljutomer 72,0 98,0 32,3 82,8 
Murska sobota 77,0 85,0 42,8 82,1 
Ormož 77,0 88,0 24,2 74,9 

"Šentjur pri Celju 42,0 52,0 47,0 84,3 
Šmarje pri Jelšah 57,0 91,0 41,5 84,7 

,Tolmin 69,0 82,0 73,8 92,5 
Trebnje 55,0 77,0 43,1 80,2 
SR Slovenija 68,0 81,0 68,7 91,6 

II. URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA 
RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETU 
1981 

1. Na podlagi razpoložljivih podatkov in ocen se je v letu 
1981, ki je prvo leto tekočega srednjeročnega obdobja, le 
delno uresničevala politika hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji. 

Stopnja gospodarske rasti je bila iznad povprečja SR Slove- 
nije, še intenzivneje se je odvijala politika zaposlovanja na teh 
območjih, stagnirati in potencialno upadati pa je pričela inve- 
sticijska aktivnost. 

2. V SR Sloveniji je bila v letu 1981 dosežena stopnja 
gospodarske rasti 35,0 - merjeno z nominalnim družbenim 
proizvodom celotnega gospodarstva. Na manj razvitih ob- 
močjih je bila dosežena nekoliko višja stopnja gospodarske 
rasti, in sicer v šestih občinah, ki sedaj štejejo v celoti za manj 
razvite, 36,7, prav toliko (36,7) pa tudi v 10 občinah, ki so v 
minulem srednjeročnem planskem obdobju štele za manj 
razvite. Občine, ki so dosegle gospodarsko rast izpod pov- 
prečja SR Slovenije, so bile Ljutomer (34,0), Šmarje pri Jelšah 
(33,4) in Murska Sobota (30,0), medtem ko so najugodnejše 
rezultate dosegle občine Črnomelj (49,0), Ormož (42,6) in 
Tolmin (46,6). 

3. V letu 1981 so bili doseženi na manj razvitih območjih 
zlasti ugodni rezultati na področju zaposlovanja. V SR Slove- 
niji se je povečalo število zaposlenih le za 0,9% (izračunano 
na podlagi števila zaposlenih konec marca in septembra 
1981), v šestih manj razvitih občinah pa je bila v istem času 
dosežena povprečna stopnja rasti zaposlenih v višini 2,5%, v 
desetih občinah 2,1 % in v občinah z manj razvitimi krajevnimi 
skupnostmi 1,1%. 

Pomembna je kvalitativna stran prikazanih gibanj: 
- gospodarska rast manj razvitih območ ij je bila v letu 1981 

pogojena predvsem z dodatnim zaposlovanjem in manj po 
zaslugi aktiviranja kvalitetnih faktorjev razvoja; 

- ob hitrejši rasti družbenega proizvoda in še zlasti zapo- 
slenosti so se zmanjševale razlike v deležu zaposlenega pre- 
bivalstva in v družbenem proizvodu na prebivalca tudi zaradi 
počasnejšega povečevanja števila prebivalcev v primerjavi s 
SR Slovenijo. Tendence so, z izjemo gibanja števila prebival- 
stva, sicer pozitivne, kljub temu pa so razlike še vedno velike, 
saj je znašal delež zaposlenih v združenem delu v prebivalcih 
SR Slovenije v tem letu 40,7, v šestih občinah pa le 20,9 
oziroma v desetih občinah 24,5. Zaostanek se še intenzivneje 
Izraža glede družbenega proizvoda na prebivalca, ki je bil v 

letu 1981 v desetih občinah 54,7%, v šestih občinah pa le 
46,8% povprečja SR Slovenije. 

4. Pri ocenjevanju makroekonomskih in socialnih gibanj na 
manj razvitih območjih v preteklem letu in v primerjavi le-teh z 
ustreznimi gibanji v SR Sloveniji je potrebno upoštevati tudi 
tendence, ki se dolgoročno, pa tudi v preteklem letu, kažejo v 
demografskih gibanjih. V SR Sloveniji se je namreč  v tem letu 
povečalo število pebivalcev za 0,9%, v šestih občinah in prav 
tako tudi v desetih občinah pa za 0,3%. Pri tem je potrebno 
poudariti, da se je zmanjšalo število prebivalcev v občinah 
Ormož, Ilirska Bistrica, Sevnica in Tolmin. Hkrati s tem pa je 
potrebno upoštevati tudi podatek iz popisa prebivalstva 1981, 
ki kaže, da je starostna struktura prebivalstva na manj razvitih 
območjih manj ugodna kot v povpreč ju SR Slovenije, saj je tu 
delež prebivalstva, starega nad 65 let, 13%, v SR Sloveniji pa 
11%. 

5. Problematika zaposlovanja prebivalstva se na manj ra- 
zvitih območjih kaže še v drugi luč i. Od tu se rekrutira rela- 
tivno največ delavcev, ki so na začasnem delu v tujini - 
vzporedno s tem pa je tudi na teh območjih največ primerov 
vračanja zdomcev. Manj razvita območja imajo tudi najvišji 
odstotek kmečkega prebivalstva. Tu se zaradi premikov v 
organizaciji proizvodnje in v tehnologiji in opremljenosti dela 
pojavlja ti. potencialno nezaposlena, latentna delovna sila, 
kar poraja več je pritiske na odpiranje delovnih mest. Tudi 
razpoložljivi podatki o številu nezaposlenih delavcev prispe- 
vajo k podobni oceni, saj je v letu 1981 znašal delež nezapo- 
slenih v skupnem številu zaposlenih v manj razvitih občinah 
5%, v SR Sloveniji pa le 1,5%. 

6. Bistveni sestavni del politike skladnejšega regionalnega 
razvoja in v tem hitrejšega razvoja manj razvitih območ ij, in še 
posebej manj razvitih obmejnih območij, je zlasti odpiranje 
novih delovnih mest na teh območjih, kar omogoča zaposlo- 
vanje delavcev tam, kjer so za to možnosti, na tej podlagi pa 
hkrati krepitev lastnih materialnih potencialov za reševanje 
razvoja družbenih dejavnosti na lastnih osnovah ter s tem 
kompleksen družbeni razvoj tudi na tem območjih. Investicij- 
ska aktivnost je tako najpomembnejši vzvod hitrejšega ra- 
zvoja teh območij, hkrati pa tudi pomemben kazalec uspešno- 
sti in uč inkvitosti delovanja celotnega sistema skladnejšega 
regionalnega razvoja. Razpoložljivi podatki in informacije po- 
gojujejo ocene, da se v primerjavi s prejšnjim srednjeročnim 
obdobjem udeležba manj razvitih območ ij v investicijah SR 
Slovenije potencialno zmanjšuje. 

III. VPLIV SPREMEMB V UKREPIH SR 
SLOVEt .JE ZA POSPEŠEVANJE 
GOSPODARSKIH VLAGANJ V MANJ RAZVITIH 
OBMOČJIH SR SLOVENIJE 

1. V letu 1975 je SR Slovenija uvedla davčne olajšave za 
naložbe na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Temeljnim 
organizacijam združenega dela, ki so investirale na manj 
razvitih območjih, se je znižala osnova za obračun davka iz 
dohodka TOZD za 4-kratni znesek vrednosti naložb v posa- 
mičnem letu. 

Z znižanjem davčne osnove v navedenem znesku pa se je 
znižala tudi osnova, od katere so se obračunavali in plačevali 
prispevki za razvoj magistralnih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji, za razvoj železniških zmogljivosti, za razvoj luških 
zmogljivosti, za graditev energetskih objektov, za solidarnost 
za odpravljanje posledic naravnih nesreč in za splošni vodni 
prispevek. Ti prispevki so skupno znašali 12,9% od davčne 
osnove. V primeru, ko je TOZD torej investirala na manj 
razvitem območju SR Slovenije, se je za njeno 4-kratno vre- 
dnost zmanjšala osnova za izračun davka, hkrati pa tudi 
osnova za spredaj navedene prispevke. 

S spremembami sistemskega značaja, ki so bile uvedene v 
tekočem srednjeročnem obdobju, ko smo prešli od prejš- 
njega zbiranja prispevkov na sedanje združevanje srestev na 
podlagi enotnih virov, osnov in meril, sprejetih v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih razvoja elektro gospodarstva, naft- 
noplinskega gospodarstva, železniškega gospodarstva, Re- 
publiške skupnosti za ceste in luškega gospodarstva, pa je ta 
usmerjevalni ukrep prenehal delovati. To pa je poleg drugil" 
vzrokov vplivalo na zmanjšanje interesa organizacij združe- 
nega dela iz razvitejših območ ij SR Slovenije, da investirajo 
oziroma sodelujejo pri investiranju na manj razvitih območjih. 
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2. V tem gradivu so upoštevani podatki in informacije iz 
treh virov (Ljubljanska banka - združena banka, Služba druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji, Komisija za oceno inve- 
sticij v SR Sloveniji), ki omogočajo natančnejšo presojo o 
tendencah, ki se v tekočem srednjeročnem obdobju kažejo 
glede investicijske aktivnosti na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji. 

2.1. Ljubljanska banka je odobrila v letu 1981 za naložbe v 
SR Sloveniji dolgoročne investicijske kredite v znesku 6.563 
mio din, od tega za naložbe na manj razvitih območjih 1.236 
mio din, kar je 18,8%2 

Tako je bila udeležba manj razvitih območ ij v vseh kreditih, 
ki jih je odobrila Ljubljanska banka, tudi v letu 1981 približno 
enaka kot v povpreč ju v srednjeročnem obdobju 1976-1980, 
ko je konkretno znašala: 10% v letu 1976, 23% v letu 1977, 
16% v letu 1978, 22% v letu 1979 in 17% v letu 1980. V okviru 
odobrenih kreditov so bile odobrene tranše za leto 1981 za SR 
Slovenijo v višini 3.235 mio din, za manj razvita območja pa 
782 mio din 24,2%. Zato pa se zniža udeležba manj razvitih 
območ ij vtranšah odobrenih kreditov za leto 1982 na 13,5%. 
3 Podatki se nanaiajo na investicija z lokacijo v občinah In krajevnih akupno* stih, ki itejejo v obdobju 1981-1985 za manj razvita območja, In krajevnih skupnostih, ki itejejo v letih 1981-1985 za območja v prehodnem obdobju. 

2.2. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, ki so bili obdelani za čas od 1.4.1979 do 28. 2.1982, 
je bilo v tem obdobju v SR Sloveniji začetih skupno 4.992 
investicij, od tega na manj razvitih območjih3 678 ali 13,6%. 
Od tega je bilo investicij v gospodarske objekte v SR Sloveniji 
4.028, na manj razvitih območjih pa 543 ali 13,5%. 

Nekoliko drugačno sliko pa dajejo vrednostni podatki. 
Skupna predračunska vrednost vseh investicij, ki so bile pri- 
čete v navedenem obdobju, je znašala v SR Sloveniji 95.909 
mio din, na manj razvitih območjih pa 10.550 mio din ali 
11,0%. Predračunska vrednost investicij v gospodarske ob- 
jekte, ki so bile pričete v istem obdobju, pa je znašala v SR 
Sloveniji 80.120 mio din, na manj razvitih območjih pa 8.584 
mio din ali 10,7%. 

Kot že rečeno, gre v tej točki gradiva za podatke, ki se 
nanašajo na investicije, ki so bile pričete v času od 1. 4. 1979 
do 28. 2. 1982, prikazane po predračunskih vrednostih in po 
polletnih obdobjih. Pri tem je bila glede obsega investicij 
dosežena naslednja dinamika začetka vlaganj: 

Podatki se nanaiajo na 12 občin: Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Muraka Sobota, Ormoi, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jeliah Tolmin In Trebn|e. 
zneski v milijonih din 

Manj razvita območja Udeležba 
pričetek 
investicij 

SR Slovenija 
predračunska 

vrednost 
investi- 

cij 

verižni 
indeks 

predračunska 
vrednost in- 

vesticij 

veriž- 
ni 

indeks 

 i manj 
razvitih ob- 
moč ij v SR 

Sloveniji 
v % 

IV.-IX. 1979 
X. 1979-111. 1980 
IV.-IX. 1980 
X. 1980-111. 1981 
IV.-IX. 1981 
X. 1981-11. 1982 
Skupaj 

25.434 
17.030 
14.692 
16.757 
14.309 
7.687 

95.909 

100 
67 
86 

114 
85 
54 

2.708 
1.231 
1.947 
2.215 
1.488 

961 
10.550 

100 
45 

159 
114 
67 
65 

10,6 
7,2 

13.3 
13,2 
10.4 
12.5 
11,0 

Čeprav realizirana z nekoliko različno dinamiko, so vendar 
prikazana gibanja podobna za vso SR Slovenijo in posebej za 
manj razvita območja. Nominalna vrednost začetih investicij 
je postopoma in dokaj paralelno padala, v času od 1. IV. 1981 
do 28. II. 1982 celo zelo intenzivno, kar pa še ustrezno bolj 
velja za realni vrednostni obseg začetnih investicij. 

Podrobnejša obdelava razpoložljivih podatkov pa je opozo- 
rila na nekatere posebne vidike, ki jih je potrebno upoštevati 
pri ocenjevanju investicijske aktivnosti v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju; 
- povprečna predračunska vrednost investicije je bila v 

času od aprila 1979 do februarja 1982 v SR Slovenije 19.213 
tisoč din, v manj razvitih območjih pa 15.560 tisoč  din, kar je 
za cca eno petino manj kot v povpreč ju SR Slovenije, 

- v manj razvitih območjih je sicer upadla investicijska 
aktivnost podobno kot v SR Sloveniji, kar je rezultat zaostre- 
nih pogojev in bistveno zmanjšanih materialnih možnosti 
nasploh v sedanjem obdobju, vendar pa se je močno spreme- 
nila struktura začetih investicij na manj razvitih območjih. Pri 
investicijah, ki so bile na manj razvitih območjih pričete v 
času od 1. IV. 1981 do 28. II. 1982 gre več ji del za investicije, ki 
imajo značaj lokalne gospodarske infrastrukture, oziroma do- 
polnjevanja t. i. režijskih kapacitet v obstoječ ih organizacijah 
združenega dela in v družbenih dejavnostih, zelo malo pa je t. 
i. razvojnih investicij, ki pomenijo širitev gospodarske struk- 
ture ali prestrukturiranja gospodarstva z novimi delovnimi 
mesti in z vključevanjem novih kvalitetnih dejavnikov. Ude- 
ležba manj razvitih območij v investicijah na območju celotne 
SR Slovenije se je tako na približno istem nivoju vzdrževala v 
zadnjem času v dobršni meri z investicijskim dopolnjevanjem 
In usposabljanjem v že obstoječih gospodarskih organizaci- 
jah in le v majhnem številu primerov z odpiranjem novih 
gospodarskih zmogljivosti. 

Za nadaljnji pospešeni gospodarski razvoj manj razvitih 
območij je v sedanji zaostreni splošni gospodarski situaciji, 
zaradi katere je še v naprej pričakovati znatno nižji obseg 
razpoložljivih sredstev akumulacije za razširjeno reproduk- 
cijo, neizbežna usmeritev na visoko uč inkovite Investicije, ki 

bodo omogočile aktiviranje kvalitetnih dejavnikov v znatno 
večjem obsegu kot doslej. 

2.3. Upadanje interesa združenega dela v SR Sloveniji za 
naložbe na manj razvitih območjih v sedanjem obdobju, ki 
utegne v prihodnjih letih dovesti do upadanja stopnje njihove 
gospodarske rasti, kaže pregled možnih izvoznih in drugih 
investicij, ki upoštevajo zaostrene kriterije investicijske poli- 

Udeležba manj razvitih območij v teh možnih investicijah 
dosega kmaj 1,9%. Pri tem je udeležba manj razvitih območij 
v tistih možnih investicijah, ki so usmerjene v izvoz na konver- 
tibilno območje 3,4%, medtem ko na manj razvith območjih 
investicije v proizvodnjo deficitarnih surovin in v tehnološko 
prestrukturiranje v tem pregledu niso predvidene. 

Potrebno pa je povedariti, da je navedeni pregled možnih 
investicij izdelan v fazi delovnega gradiva. Pri nadaljnji pri- 
pravi projektov, ki bodo ustrezali zaostrenim kriterijem inve- 
sticijske politike, bo potrebno obravnavati tudi njihov lokacij- 
ski vidik s stališča politike hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij. 

IV. URESNIČEVANJE NALOG PO PODROČJIH 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI 
MATERIALNE PROIZVODNJE ZA HITREJŠI 
RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETIH 
1981 IN 1982 

Na podlagi razgovorov in razprav, ki jih je organizirala 
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeše- 
vanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter ob 
upoštevanju podatkov in informacij, ki so jih samoupravne 
interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje v SR 
Sloveniji predložile za potrebe te analize, je kvalitativno in 
kvantitativno oceno razvoja teh območij v letu 1981, vključno 

Gradivo Komisij* is oceno Investicij v SR Sloveniji. 
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z oceno možnosti v letu 1982, mogoče opredeliti v naslednjih 
strnjenih ugotovitvah: 

1. Republiška skupnost za ceste 
V okviru cestnega gospodarstva je Republiška skupnost za 

cesta v srednjeročnem obdobju 1976-1980 realizirala naložbe 
v znesku 3.121,5 milijonov dinarjev, od tega na manj razvitih 
območjih 1.146,1 milijonov dinarjev, kar je 36% od sredstev za 
modernizacijo in rekonstrukcijo regionalnih in magistralnih 
cest, kar je več kot je bilo predvideno v srednjeročnem planu 
za preteko obdobje. Za srednjeročno obdobje 1981-1985 je 
predviden 8% porast nominalnih finančnih sredstev za ce- 
lotno področje SR Slovenije, hkrati pa znižana udeležba manj 
razvitih območ ij v tej porabi na 27%. 

Med ocenami dosežkov na področju cestnega gospodar- 
stva v minulem srednjeročnem obdobju je potrebno upošte- 
vati, da je Republiška skupnost za ceste dodatno vložila cca 
60 milijonov dinarjev v dela na lokalnih cestah na manj razvi- 
tih območjih, medtem ko v tekočem srednjeročnem obdobju 
sofinanciranje del na lokalnih cestah ni predvideno s strani te 
skupnosti. 

To vprašanje ni pomembno toliko po količ ini sredstev, 
kakor po njihovem inicialnem značaju, saj je taka akcija 
Republiške skupnosti za ceste povzročila zelo pomembna, v 
krajevnih skupnostih organizirana prizadevanja prebivalcev, 
da z lastnimi sredstvi in z različnimi oblikami sodelovanja 
urejujejo razvoj lokalne cestne infrastrukture. To pa je eno 
najpomembnejših vprašanj, ki zadeva pogoje za življenje in 
delo prebivalcev, še zlasti na manj razvitih obmejnih območ- 
jih. 

Čeprav je planirana udeležba manj razvitih območij pri 
financiranju del v okviru cestnega gospodarstva za srednje- 
ročno obdobje 1981-1985 pomembno manjša kot v srednje- 
ročnem obdobju 1976-1980, pa je v prvem letu tekočega 
srednjeročnega obdobja, torej v letu 1981, udeležba manj 
razvitih območ ij v porabi celokupnih sredstev cestnega go- 
spodarstva za investicijsko vzdrževanje cest ugodnejša od 
republiškega povprečja. 

Realizacija je namreč bila dosežena v vrednosti cca 723 
milijonov dinarjev, od tega cca 228 milijonov na manj razvitih 
območjih, kar pomeni cca 32% celotne porabe sredstev. 

Po predvidevanjih srednjeročnega plana Republiške skup- 
nosti za ceste za obdobje 1981-1985 se odstotek modernizira- 
nih vozišč na republiških cestah v SR Sloveniji in na manj 
razvitih območjih zvišuje. Konec leta 19B0 je bilo v SR Slove- 
niji od vseh republiških cest moderniziranih 81 %, na manj 
razvitih območjih pa 74%. Po planskih predvidevanjih se naj 
bi ta odstotek povečal do leta 1985 v SR Sloveniji na 83%, v 
manj razvitih območjih pa na 78%. 

Republiška skupnost za ceste trenutno izkazuje za leto 
1982 velik primanjkljaj sredstev. Zaradi takšnega finančnega 
stanja so v letu 1982 ustavljena vsa dela na cestah, razen 
rednega vzdrževanja. Pri takem stanju tudi v sedanjem tre- 
nutku ni mogoče podati ocene možnosti uresničevanja plani- 
ranih del v letu 1982 in enako za celotno srednjeročno ob- 
dobje do leta 1985. 

2. Elektrogospodarstvo Slovenije 
V srednjeročnem obdobju 1976-1980 so bila realizirana vsa 

planirana dela oziroma investicije v elektroenergetske objekte 
na manj razvitih območjih. Naložbe so bile usmerjene predv- 
sem v sanacijo slabih napetostnih razmer na srednjenapetost- 
nem in nizkonapetostnem nivoju. Slabšanje napetostnih ra- 
zmer, ki je bilo znač ilno za predhodno obdobje, je bilo tako 
ustavljeno. Ugodnejši trend sanacije slabih napetostnih ra- 
zmer pri DO Elektro Primorska pa je bil tudi rezultat dodatnih 
vlaganj kot prispevek širše družbene skupnosti ob potresu na 
Tolminskem. 

Za leto 1981 je bilo za manj razvita območja planiranih 248 
milijonov dinarjev za srednjenapetostni in nizkonapetostni 
nivo ter za 110 KV nivo. Realizacija je bila na srednjenapetost- 
nem in nizkonapetostnem nivoju dosežena v celoti — po za- 
slugi tudi lastnih sredstev investitorjev ter sredstev potrošni- 
kov v obliki materialnih in denarnih prispevkov. Slabša pa je 
bila realizacija na 110 KV nivoju, ki je bila dosežena zaradi 
pomanjkanja sredstev le z 38 %. Distribucijska podjetja so 

Teševala kritične napetostne razmere z gradnjo srednjenape- 
tostnih vodov in postaj srednje in nizke napetosti ter z nizko- 
napetostnim omrežjem. Tak način investiranja je smotrn le, če 
temu sledi gradnja 110 KV objektov, ki pa je v letu 1981 
praktično izpadla. Izpad energetskih sredstev za 0,4 KV pa je 
dodatni razlog, da ni bila uresničena pospešena-sanacija 
napetostnih razmer na manj razvitih območjih. 

V letu 1982 situacija na elektrogospodarskem področ ju 
prav tako ni zadovoljiva. Zaradi zaostajanja gradnje 110 KV 
objektov v letu 1981 in prej, so se delovne organizacije distri- 
bucije odloč ile z združenim delom za dodatno združevanje 
sredstev v skupni višini 110 mio din kot premostitev nastalih 
kasnitev glede na potrebe po gradnji v primerjavi s plani 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. S temi 
dodatnimi sredstvi bo predvidoma na razpolago 391 mio din, 
od tega za VN 206,5 mio din in za SN/NN 184,5 mio din. V letu 
1982 ISE ni namenila sredstev za sanacijo razmer na 0,4 KV 
kar pomeni bistveno odstopanje od predvidenih vlaganj na 
manj razvitih območjih, pa čeprav se na teh območjih vlaga 
relativno več sredstev kot v povpreč ju SR Slovenije in je tudi 
realizacija tu v manjšem razkoraku s planom. 

Srednjeročni plan 1981-1985 se sedaj nahaja v fazi reba- 
lansa. Pri tem je vidno, da je naraščanje porabe in obtežb 
počasnejše kot predvideno, da je dotok sredstev bistveno 
manjši kot bi bil potreben ob predvideni dinamiki gradenj in 
rasti cen in da je zamuda pri gradnji objektov več ja kot bi 
smela biti glede na rast obtežb in porabe. Iz tega sledi, da se 
manjša zanesljivost dobave električne enegrije nasploh. Po 
sedanjih ocenah je srednjeročni plan elektrogospodarstva za 
obdobje 1981 - 1985 finančno pokrit le s cca 60%. Ob upošte- 
vanju predvidenih porastov cen pa bo predvidena realizacija 
fizičnega obsega plana še nižja. 

Zaradi izpada združenih energetskih sredstev v tekočem 
srednjeročnem obdobju ne bodo mogli biti doseženi cilji, ki 
so bili opredeljeni za manj razvita območja. Njihov hitrejši 
razvoj je s stališča elektrogospodarstva možen le z več jim 
prilivom sredstev za razširjeno reprodukcijo (usklajene cene 
energetike) ali z več jim usmerjenim združevanjem sredstev, 
vendar bi slednja možnost povzročila stagnacijo oziroma pa- 
dec kvalitete dobave električne energije na vseli področ jih v 
SR Sloveniji. Če ne bo mogoče zagotoviti večjega priliva 
sredstev, bo akcija sanacije slabih napetostnih razmer v teko- 
čem srednjeročnem obdobju splahnela in se bodo kritične 
razmere ponovno pojavile na širšem območju kot doslej. 

3. Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
S samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov ob- 

močnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije 
na temelju usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva 
Slovenije za obdobje 1981-1985 je Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije kot posredni nosilec planiranja v vodnem gospodar- 
stvu in hkrati neposredni nosilec posameznih nalog vodnega 
gospodarstva predvsem na področju študijsko raziskovalne 
dejavnosti, usmerjala razvoj vodnega gospodarstva skladno z 
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 in z družbenim planom SR Slovenije za 
isto obdobje. Skupno usklajene osnove razvoja zajemajo po- 
leg specifičnosti vodnega gospodarstva tudi obveznosti za 
skladnejši razvoj vodnega gospodarstva, ki pa je podrejen 
razvoju celotnega gospodarstva Slovenije. 

Ob usklajevanju potreb v vodnem gospodarstvu po območ- 
nih vodnih skupnostih s potrebami celotnega gospodarstva je 
prišlo do dogovorjenih programov območnih vodnih skupno- 
sti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Ti programi so bili 
usklajeni tudi z materialnimi možnostmi posamezne območne 
skupnosti, na čemer temelji prelivanje sredstev med območ- 
nimi vodnimi skupnostmi. Tako opredeljeni program določa 
za obdobje 1981-1985 namensko delitev predvidenih sred- 
stev, in sicer tako, da je za manj rezvita območja predvideno 
21,36%, za ostala območja pa 78,64% vseh sredstev. 

V letu 1981 je bil realiziran 5-letni plan (upoštevajoč cene 
1980), s 15,64% za celotno Slovenijo, v tem okviru pa za manj 
razvita območja s 16,08%, kar je nekoliko iznad realizacije na 
drugih območjih. 
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4. Združene PTT organizacije Slovenije 
Plan razvoja PTT zmogljivosti na manj razvitih območjih 

predstavlja za obdobje 1976-1980 in 1981-1985 sestavni del 
programa razvoja PTT prometa Slovenije in je sestavni del 
programov razvoja organizacij za PTT promet, ki ta območja 
ookrivajo. 

Delež vlaganj v PTT zmogljivosti na manj razvitih območjih 
okviru celotnih vlaganj PTT prometa znaša: 
1976-1980 realizacija - 9,9%, 
1981-1985 plan - 9,7%, 
1981-1985 predlog rebalansa - 9,3%. 
Povečanje vlaganj v PTT zmogljivosti na manj razvitih ob- 

močjih, predvideno v planu 1981-1985, temelji na predpo- 
stavki o realizaciji dveh ukrepov, s katerimi bi bil dosežen 
več ji obseg sredstev za razvoj zmogljivosti na teh območjih. 
Ta sredstva bi se PTT prometu zagotavljala iz naslednjih virov: 

- znižana stopnja za obračunavanje obveznosti v zvezi s 
pospeševanjem gospodarskega razvoja manj razvitih republik 
in SAP Kosovo od 3% na 1% s tem, da bi se razlika uporab- 
ljala po dogovorjenem programu za hitrejši razvoj PTT zmog- 
ljivosti na manj razvitih območjih, 

- 20% vseh sredstev poštne hranilnice, namenjenih za ra- 
zvoj PTT prometa v SR Sloveniji bi se koristilo za izgradnjo 
PTT zmogljivosti namanj razvitih območjih. 

V letu 1981 je bil sklenjen družbeni dogovor o uporabi 
redstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni 

iranilnici v srednjeročnem obdobju 1981-1985. Po določ ilih 
:ega dogovora se usmerja v razvoj PTT zmogljivosti na manj 
'azvitih območjih 20% sredstev od vsote, ki je namenjena za 
'azvoj PTT zmogljivosti v SR Sloveniji. Omeniti pa je treba, da 
e bila taka odloč itev realizirana že v obdobju 1976-1980, in 
sicer na podlagi dogovora, ki je bil dosežen v PTTorganizacji 
Slovenije. 

Glede drugega ukrepa je potrebno ugotoviti, da ni bil reali- 
ziran po koncepciji predloga Samoupravne interesne skupno- 
sti PTT prometa Slovenije, po kateri naj bi stopnja obračuna- 
vanja obveznosti v zvezi s pospeševanjem gospodarskega 
zavoja manj razvitih republik in SAP Kosovo znižala iz 3% na 
l%, s tem, da se bi na ta način zagotavljena razlika namensko 
j porabila za razvoj PTT zmogljivosti na manj razvitih območ- 
ih v SR Sloveniji. Stopnja obračunavanja teh obveznosti je 
;icer bila znižana na 1,6%, vendar zaradi slabe akumulativno- 
iti PTT prometa. Zato s predlogom sprememb in dopolnitev 
irednjeročnega plana Združene PTT organizacije Slovenije 
le predvidevajo, da bi se ta sredstva usmerjala na manj 
azvita območja. 

Za leto 1981 je plan razvoja PTT zmogljivosti predvideval 
'laganja na manj razvita območja v višini 306 mio din. Reali- 
acija je bila dosežena v višini 151 mio din ali 49%, medtem ko 
9 bil plan celotnih vlaganj PTT promet realiziran v višini 51%. 
ako so bili v letu 1981 doseženi naslednji indeksi povečanja 
TT zmogljivosti - merjeno na podlagi fizičnih kazalcev: 

SR Slovenija 

eleks naročniki 
kapaciteta krajevnih ! central 
elefonski naročniki 
eiefonske govorilnice 

111 

121 
109 
110 

Manj razvita 
območja 

113 

111 
114 
107 

V planu za leto 1981 je bil za manj razvita območja načrto- 
an delež združenih sredstev uporabnikov v višini 35%, v 
smer je poglavitni vzrok, da je bil plan za leto 1981, ki zadeva 
lanj razvita območja, realiziran le z 49%. 
Za leto 1982 je za manj razvita območja načrtovan obseg 
aganj v višini 216 mio din, kar pomeni 6,9% od planiranih 
slotnih vlaganj PTT prometa za to leto. 
Med drugimi skupnostmi v SR Sloveniji prevzemajo naloge 
ede pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja ter jih 
idi uspešno uresničujejo tudi naslednje: 

amoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR 
lovenije 
Samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarstva 

na ravni republike so se skupaj z drugimi podpisniki v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 obvezale, da bodo tudi v tem srednjeročnem ob- 
dobju pospeševale skladnejši regionalni razvoj v SR Sloveniji. 

Na tej osnovi so tudi udeleženci samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana skupnosti za gozdarstvo sprejeli ob- 
vezo, da bodo pospeševali gradnjo gozdnih cest na manj 
razvitih območjih v SR Sloveniji. 

V letu 1981 je bilo na manj razvitih območjih SR Slovenije 
zgrajenih 113 km gozdnih cest v vrednosti cca 155 mio din ter 
424 km gozdnih vlak v vrednosti cca 41 mio din. Za vzdrževa- 
nje gozdnih cest je bilo na teh območjih porabljeno cca 62 
mio din. Tako je bilo v letu 1981 za izgradnjo in vzdrževanje 
gozdnih prometnic namanj razvitih območjih vloženo cca 
30% vseh sredstev, ki so bila v tem letu porabljena v SR 
Sloveniji za gradnjo ,in vzdrževanje gozdnih prometnic. V 
navedenem znesku so všteta tudi sredstva Samoupravne inte- 
resne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije, ki so bila v 
skladu s samoupravnim sporazumom in pogoji natečaja po- 
rabljena za gradnjo gozdnih cest na Kobanskem, in sicer v 
znesku cca 3 mio din pod posebno ugodnimi pogoji. 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
Tudi v tem srednjeročnem obdobju, enako kakor v prete- 

klem, v celoti uresničuje sprejeti program sofinanciranja iz- 
gradnje kadrovskih stanovanj na manj razvitih območjih ter 
skupno z bančnimi sredstvi izvaja tudi kreditiranje teh stano- 
vanj. V ta namen je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
namenila 0,025% od bruto osebnih dohodkov. 

Svoje programe in z njimi določene naloge glede hitrejšega 
razvoja manj razvitih območ ij prav tako uresničuje Zveza 
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije pa pripravlja v ta namen poseben samou- 
pravni sporazum, ki pa je še v fazi proučevanja. 

V. URESNIČEVANJE CILJEV IN NALOG NA 
PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI NA 
MANJ RAZVITIH OBMOČJIH V SR SLOVENIJI 
V LETU 1981 

Na področju družbenih dejavnosti so bili doseženi po- 
membni rezultati pri ustvarjanju boljših pogojev za razvoj. 
Napori delovnih ljudi in občanov na manj razvitih območjih so 
skupaj s solidarnostnimi sredstvi v merilu SR Slovenije omo- 
goč ili postopno zmanjševanje razlik glede opremljenosti z 
ustreznimi objekti družbenih dejavnosti in pripomogli k po- 
stopnemu zmanjševanju razlik v pogojih delovanja teh dejav- 
nosti. 

Zaradi pospeševanja razvoja otroškega varstva na manj 
razvitih območjih se je zajetje predšolskih otrok v vzgojnovar- 
stvene zavode v preteklem srednjeročnem obdobju poveče- 
valo hitreje kot v celoti v SR Sloveniji. Čeprav so se ta 
razmerja v letu 1981 neznatno poslabšala, pa je doseženo 
stanje zadovoljivo in se približuje republiškemu povpreč ju. 

V minulem srednjeročnem obdobju in v letu 1981 je bilo na 
manj razvitih območjih delno kreditiranih ali sofinanciranih 
34 osnovnošolskih objektov, poleg tega pa so bili zgrajeni 
tudi centri usmerjenega izobraževanja v občinah Murska So- 
bota, Tolmin in Črnomelj. V istem obdobju je bila na teh 
območjih iz skupnih sredstev kreditirana izgradnja dveh in je 
bilo sofinanciranih 13 srednješolskih objektov, hkrati pa sofi- 
nancirana tudi izgradnja treh domov za učence. Hitrejše vklju- 
čevanje mladine iz manj razvitih območ ij v srednje šolstvo 
omogoča tudi izgradnja domov v več jih središč ih, h katerim ta 
območja gravitirajo. V desetih manj razvitih občinah je delež 
učencev srednjih šol v skupnem številu prebivalstva že več ji 
od 80% povpreč ja za SR Slovenijo. 

Delež študentov v višjih in visokih šolah je v letu 1981 v 
desetih manj razvitih občinah dosegel 67,4%, v šestih manj 
razvitih občinah pa 60,5% republiškega povpreč ja. 

Ugodni premiki so bili doseženi tudi na področ ju zdravstve- 
nega varstva in kulture, Čeprav obstajajo še precejšnje razlike 
med posameznimi območji. Glede socialnega skrbstva pa so 
vse občine dosegle podobne pogoje v okviru zajamčenega 
programa. 
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Doseženi premiki v letu 1981 v primerjavi z letom 1980 so bili naslednji: 
Delež otrok v VVZ v skupnem Deležštudentovvišjih in visokihšol število prebivalcev na enega 
številu predšolskih otrok v % vskupnemštev.preblvalcevv% zdravnika 

1980 1981 1980 1981 1980 196 
Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
T rebnje 
Skupaj 10 manj razvitih občin 
Skupaj 6 manj razvitih oč in 
SR Slovenija 

22.7 
21.8 
28,3 
30.9 
23.5 
33,1 
25.0 
20.1 
35.6 
15,6 
24.8 
25.3 
32.9 

28,0 
24.3 
31,0 
35.4 
24,4 
32,3 
29,9 
22.3 
37,9 
25,2 
27.4 
27,6 
36.5 

1,09 
0,62 
0,71 
0,83 
0,88 
0,86 
0,76 
0,87 
1,43 
1,01 
0,90 
0.78 
1,36 

1,09 
0,58 
0,70 
0,86 
0,85 
0,79 

0,6 
0,84 
1,25 
0,98 
0,87 
0,78 
1,29 

1750 
2531 
2268 
2372 
1674 
3034 
2645 
2403 
1413 
1912 
2000 
2469 
1372 

15fl 
27S 
19* 
237 
153 
201 
23-' 
206 
13S 
19' 
ia 
21 
121 

VI. UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
1. Sistem in politika pospeševanja razvoja manj razvitih 

območ ij je dala v obdobju 1971-1980 pozitivne rezultate. 
Prekinjena so bila dotedanja negativna in stagnantna gibanja 
in razkorak v stopnji razvitosti med manj razvitimi območ ji in 
razvitimi območji se je pričel zmanjševati. Število zaposlenih 
ter udeležba 'zaposlenih v skupnem številu prebivalcev je 
raslo hitreje od povprečja SR Slovenije. Hitreje se je poveče- 
vala tudi stopnja gospodarske rasti, pri čemer se je družbeni 
proizvod na prebivalca prav tako povečeval hitreje kot v SR 
Sloveniji. Temu je prispeval tudi obseg gospodarskih vlaganj, 
ki je na manj razvitih območjih naraščal hitreje kot v SR 
Sloveniji. 

Dosežen je bil porast naložb v osnovna sredstva. V še več ji 
meri pa je porastel življenski standard delovnih ljudi na teh 
območjih. Bistveno so bili izboljšani pogoji na področju go- 
spodarske infrastrukture in na področju družbenih dejavno- 
sti, k čemer so pomembno prispevali lastni napori delovnih 
ljudi in občanov na teh območjih ob solidarnostnem sodelo- 
vanju širše družbene skupnosti. Izhodišče za nadaljnji razvoj 
manj razvitih območij v SR Slovenijo je bilo tako postavljeno 
na novo, višjo in hkrati kvalitetnejšo raven. 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da manj razvite občine kot 
celota, še zlasti nekatere med njimi še vedno močno zaosta- 
jajo v razvoju, ker so se v proces postopnega izenačevanja 
razvoja vključ ile z različno začetno stopnjo razvitosti, različna 
pa je bila tudi razvojna dinamika v obdobju, ki je sledilo. Zato 
so sedanji problemi razvoja v posameznih manj razvitih ob- 
močjih različni. Po kriterijih in merilih, na podlagi katerih so 
bila opredeljena območja, ki štejejo v srednjeročnem obdobju 
1981-1985 za manj razvita, še vedno najbolj zaostaja občina 
Lenart in tudi nekatera manj razvita geografska območja. 

2. Analiza uresničevanja hitrejšega razvoja manj razvitih 
območ ij v SR Sloveniji v letu 1981 in nekatere ocene o 
možnostih v letu 1982 kažejo, da se naloge in cilji, ki so 
opredeljeni v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 podobno kot v SR Sloveniji, le 
delno uresničujejo. Na to vplivajo sedanje zaostrene gospo- 
darske razmere. 

Gospodarska rast je bila na manj razvitih območjih, po- 
dobno kot v SR Sloveniji manjša od predvidene v srednjeroč- 
nih planskih aktih, pri tem pa sta družbeni proizvod, zlasti pa 
zaposlovanje na manj razvitih območjih, hitreje naraščala kot 
v povpreč ju SR Slovenije. Sprejete naloge na področju druž- 
benih dejavnosti, kot tudi obseg solidarnostnih sredstev, so 
se v osnovi izvajale v predvidenih smereh. Močno je zaosta- 
jalo izvajanje nekaterih nalog na področ ju gospodarske infra- 
strukture, kar velja predvsem za elektrogospodarstvo in PTT 
promet, medtem ko so se naloge na področ ju cestnega, 
vodnega in stanovanjskega gospodarstva zadovoljivo izva- 
jale. Le delno izpolnjevanje dogovorjenih nalog na področju 
gospodarske infrastrukture se nadaljuje tudi v letu 1982, s tem 
da je pričakovati prekinitev naložb in zmanjšanje investicij- 
skega vzdrževanja v cestnem gospodarstvu. 

Investicijska aktivnost na področ ju gospodarstva se je v letu 
1981 na manj razvitih območjih zmanjšala podobno kot v SR 
Sloveniji in zato je bil delež manj razvitih območij v skupnih 
Investicijah v SR Sloveniji približno enak kot v preteklih letih. 

Pri tem je potrebno ugotoviti, da je zelo malo razvojnih inve- 
sticij, ki bi prispevale k izboljšanju gospodarske strukture in 
krepitvi kvalitetnih materialnih osnov razvoja. Ocena izvajanja 
investicij v teku in sedaj znanih investicijskih namenov pa 
kaže, da se bo v letu 1982, in v naslednjih letih na manj razvitih 
območjih bolj zmanjševala investicijska aktivnost kot pa na 
drugih območjih v SR Sloveniji. Manjše materialne možnosti, 
podobno kot v SR Sloveniji, tudi pri usmerjanju razvoja ns 
manj razvitih območjih zahtevajo prilagojevanje obsega inve- 
sticij, še zlasti pa odločne premike v kvaliteti in uč inkovitost 
vlaganj in v izvozni usmeritvi, ter intenzivnejše iskanje možno- 
sti za hitrejši razvoj na podlagi kapacitet in nekaterih dejavno- 
sti, ki ne zahtevajo več jih vlaganj. Pri tem bo potrebno zagoto- 
viti, da se v okviru manjšega obsega investicij ohrani podober 
delež manj razvitih območij kot v preteklih letih, saj bi se \ 
nasprotnem primeru ponovno pričele povečevati razlike \ 
stopnji gospodarske razvitosti med manj razvitimi območji ir 
povpreč jem SR Slovenije. 

3. Zmanjšane materialne možnosti in nujnost več jega vklju- 
čevanja v izvoz blaga in storitev zahtevajo, da se pri spremem 
bah in dopolnitvah planskih aktov za obdobje 1981-1985 : 
tega vidika preverijo tudi naloge v zvezi s pospeševanjerr 
skladnejšega regionalnega razvoja. To velja za planske akte 
nosilcev planiranja na manj razvitih območjih in v SR Slove 
niji. Sprejeti bi bilo potrebno tudi nekatere ukrepe, s katerim 
bi zagotovili uresničevanje politike hitrejšega razvoja man 
razvitih območ ij tudi v prihodnje. V zvezi s tem predlagamo: 

3.1. Na področju gospodarskih vlaganj: 
- ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja naj bi gospo 

darske zbornice in splošna združenja, v sodelovanju z organi 
zacijami druženega dela, inicirale izdelavo razvojnih progra 
mov in projektov, ki bi jih lahko realizirali na manj razviti! 
območjih. Pri teh naporih naj bi sodelovale zlasti tiste organi 
zacije združenega dela v SR Sloveniji, ki lahko največ prispe 
vajo k prestrukturiranju gospodarstva SR Slovenije, aktiv 
nejše pa naj bi se v ta proces vključevale organizacije združe 
nega dela iz manj razvitih območij. 

Pri pripravi programov bo potrebno izkoristiti primerjalni 
prednosti teh območij, vključno možnosti za nadaljnji razvo 
proizvodnje hrane, turizma in drobnega gospodarstva 
Izvedba takih programov naj bi temeljila na samoupravner 
združevanju dela in sredstev, pomembno inicialno vlogo p- 
naj bi pri tem imele tudi banke. 

- pri družbeni presoji investicijskih programov bi moral 
ob upoštevanju zaostrenih kriterijev investiranja, dosledneji 
zagotavljati uresničevanje usmeritve Dogovora o temeljil 
družbenega plana SR Slovenije, ki zahteva razporeditev proi 
zvodnje v skladu s policentrično zasnovo regionalnega ra 
zvoja, upoštevaje specifične razvojne možnosti posamezni' 
območij. Pri tej nalogi naj bi imela v skladu s svojimi pristoi 
nostmi pomembno vlogo tudi komisija za oceno investicij 
SR Sloveniji; 

- mehanizem davčnih olajšav, ki jih je uvedla SR Slovenij 
za investitorje in manj razvitih območjih, vpliva na usmerite 
naložb na ta območja; zato naj bi bila tudi v prihodnj 
ustrezno znižana osnova, po kateri se obračunava davek n 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki sodelujej 
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pri naložbah na manj razvitih območjih. Glede na to, da zaradi 
sistemskih sprememb, investitorji na manj razvitih območjih 
niso več deležni olajšav pri združevanju sredstev v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, 
bi bilo potrebno prouč iti možnosti nadomestitve tega pospe- 
ševalnega ukrepa. 

- banke naj bi pri investicijah na manj razvitih območjih v 
praksi dosledno izvajale načelo, da se tisti del dolgoročnega 
kreditnega potenciala posameznih temeljnih bank v skladu z 
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, name- 
njenega za kreditiranje investicij na manj razvitih območjih, ki 
ne bi bil izkoriščen v tekočem letu, .v kreditni obliki da na 
razpolago tistim temeljnim bankam, ki bodo izkoristile ta del 
kreditnega potenciala. 

3.2 Na področju gospodarske infrastrukture in družbenih 
dejavnosti: 

- samoupravne interesne skupnosti materialne proizvod- 
nje, ki do sedaj tega niso izpeljale, naj bi v svojih planskih 

dokumentih oziroma v spremembah in dopolnitvah samou- 
pravnih sporazumov o temeljih svojih planov konkretizirale 
svoje naloge in obveznosti do manj razvitih območij. Pri tem 
naj bi upoštevale spremenjene materialne okvire, ki veljajo za 
spreminjanje in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji, 
pri čemer pa bi morale samoupravne interesne skupnosti 
upoštevati stališče Skupščine SR Slovenije, da se obveznosti 
do teh območ ij ne morejo zmanjševati bolj kot nasploh v SR 
Sloveniji; 

- samoupravne interesne skupnosti na področ ju družbenih 
dejavnosti naj bi v dogovorjenih razmerjih v okviru sistema 
solidarnosti, tudi v naprej uresničevale politiko hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij. 

3.3. Načelo diferenciranega pristopa v ukrepih, s katerimi se 
pospešuje razvoj manj razvitih, naj bi tudi v prihodnje uresni- 
čevali in sicer tako, da območja, ki najbolj zaostajajo v ra- 
zvoju, med njimi pa zlasti občina Lenart, prednostno uživajo 
pospeševalne ukrepe, ki jih uveljavljajo samoupravne intere- 
sne skupnosti s področja materialne proizvodnje, banke in SR 
Slovenija. 
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