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ANALIZA 

razvojnih možnosti SR Slovenije v 

obdobju 1986-1990 

UVOD 
V procesu pripravljanja planskih dokumentov predstav- 

ljajo analize možnosti razvoja v skladu z Zakonom o si- 
stemu družbenega planiranja in o družbenem pianu SR 
Sloveni/e analitično osnovo, ki nosilcem planiranja v sa- 
moupravnih organizacijah m skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih omogoča oblikovanje prvih razvojnih 
usmeritev v obliki smernic za pripravo planov ter elemen- 
tov za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o 
temeljih planov. 

V tem smislu Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1986 do 1990 predstavlja informacijo nosilcem 
planiranja o doseženem razvoju, o omejitvah in možnih 
ciljih razvoja v bodoče, o prvih možnih projekcijah bilanč- 
nih razmerjih in okvirih razvoja, o osrednjih razvojnih 
problemih in možnih usmeritvah naslednjega srednjeroč- 
nega obdobja ter o predvidenih smereh politike in ukrepov 
za uresničevanje možnosti razvoja 

V analizi ne gre za projekcijo oziroma za prognozo 
temveč za ocene možnosti razvoja na podlag' razpoložlji- 
vih faktorjev, ki bi jih bilo pod določenimi nakazanimi 

pogoji možno realizirati V tem smislu predstavlja Analiza 
iskanje rešitev iz sedanje razvojne krize ne pa napovedo- 
vanje bodočega razvoja Nadaljnje priprave planskih do- 
kumentov pri vseh nosilcih planiranja pa bodo pokazale 
stopnjo uresničljivosti predpostavk, kar bo omogočilo do- 
končno oblikovanje globalnih okvirov razvoja 

Pri delu na Analizi možnosti razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1986 do 1990 smo upoštevali in izhajali iz usmeri- 
tev Dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, ki 
nam je poleg Analize razvojnih možnosti SR Slovenije v 
obdobju 1986 do 1995/2000 in Predloga smernic za dolgo- 
ročni plan SR Slovenije predstavljal temeljno izhodišče. V 
tem smislu Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1986 do 1990 predstavlja konkretizacijo dolgoroč- 
nih koncepcijskih rešitev vsebovanih v navedenih doku- 
mentih. 

V tej fazi pa razumljivo še ni bilo moč upoštevati vseh 
elementov razvojne politike, ki bodo aktualni pri analizira- 
nju položaja v Jugoslaviji kot celote, kot tudi ne tistih, ki 
bodo izhajali iz medrepubliškega dogovarjanja o skupnih 
nalogah 



I. GLOBALNA OCENA IZVAJANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 

Razvojni pogoji in pogoji gospodarjenja so se v zadnjih 
letih korenito spremenili. V splošnih zaostrenih gospodarskih 
razmerah - svetovnih in domačih - je dosežena stopnja raz- 
voja tega srednjeročnega obdobja skromnejša od pričako- 
vane. Soočanje prvotnih planskih predvidevanj (npr. 3,5% 
rast družbenega proizvoda) in dejanskih dosežkov (povpre- 
čne 0,2% letne rasti družbenega proizvoda 1981-1983 in 
ocenjene okoli 1% rasti za vse obdobje 1981 - 1985) priča, da 
v splošnem in na vrsti področij niso bili ustvarjeni pogoji iz 
zveznega in republiškega plana za uresničitev planskih nalog. 
Takšna gibanja je bilo pričakovati zlasti od tedaj, ko so se 
radikalno zaostrili dolgoročno povzročeni problemi medna- 
rodne likvidnosti države. Po sklepu predsedstva SFR Jugosla- 
vije 23. septembra 1981 naj bi zato spremenili osnovne usme- 
ritve in naloge jugoslovanskih planskih aktov ter jih dopolnili. 
Ta aktivnost v SFR Jugoslaviji zaradi delovnih zamud sicer ni' 
bila zaključena. V SR Sloveniji pa smo leta 1983 sklenili 
dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985, ki je korigiral le 
konkretne naloge razvoja, saj so bile osnovne usmeritve druž- 
benega plana SR Slovenije 1981-1985 tudi v novih razmerah 
ocenjene kot ustrezne. Zaostritev materialnih nesorazmerij je 
tudi razkrila dolgoročne korenine razvojne in tekoče nestabil- 
nosti ter pripeljala do odločitve za pripravo dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije. 

Fizični obseg industrijske proizvodnje se je v razmerah vse 
težje dosegljivosti deviz za reprodukcijo ob vse večjem zasta- 
revanju opreme, občasnem trganju domačih reprodukcijskih 
verig in ob pomanjkanju sredstev za tekočo proizvodnjo - 
vendarle uspel zadržati na povprečnih stopnjah rasti, ki so 
variirale od 1,9% v letu 1981 do 3,7% v lanskem letu. Za 
letošnje in prihodnje leto pa ocenjujemo, da bi bilo mogoče v 
sedanjih razmerah doseči 3,1% in 2,7% rast industrijske pro- 
izvodnje. Napredek v kmetijski proizvodnji je v tem obdobju v 
precejšnji meri rezultat zastavljene politike, vzpodbujanja 
proizvodnje in prizadevanj, ki se odražajo v vrsti kakovostnih 
premikov. Zmanjšana investicijska aktivnost ter tudi zaostro- 
vanje splošnih gospodarskih razmer pa sta povzročila močno . 
realno nazadovanje gradbeništva, izraženo zlasti v precejš- 
njem zmanjšanju obsega del, manj pa v krčenju števila zapo- 
slenih. 

Zaposlovanje je v glavnem teklo skladno z zastavljenimi 
družbenimi usmeritvami; povprečna stopnja rasti števila za- 
poslenih bo za obdobje 1981-1985 po oceni 0,9%, občutno 
večje pa je število iskalcev zaposlitve, čeprav se še vedno 
bistveno ne oddaljujemo od polne zaposlenosti. 

Investicije so v tem obdobju realno močno nazadovale. 
Tako se je znižal tudi delež ustvarjenih investicij v družbenem 
proizvodu od 31,4% v letu 1980 na 21,4% v letu 1984. Pri 
strukturi vlaganj pa smo vendarle dosegli premik v načrtovani 
smeri, pri čemer je zlasti intenzivnejše investiranje v izvozno 
usmerjene proizvodnje. Spremembe v strukturi oblikovanja 
razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna sredstva in ome- 
jitve na področju naložb so privedle tudi do nekaterih pozitiv- 
nih sprememb v strukturi financiranja, saj se močno povečuje 
samofinaciranje - in to z večjim deležem lastnih sredstev v 
naložbah, poleg tega pa narašča tudi delež samoupravno 
združenih sredstev - v zadnjem času vse intenzivneje tudi 
izven obveznega združevanja za infrastrukturne objekte. 
Sprejeti kriteriji za prestrukturiranje gopodarstva, ki so se v 
tem obdobju v Sloveniji vključili v sistem družbenega planira- 
nja, pri novozačetih naložbah odigravajo v precejšnji meri 
vlogo selektorja, njihovi vidnejši učinki v rednem poslovanju 
pa so še stvar perspektive in prihodnjega obdobja. 

Gospodarska gibanja v tem obdobju so bila pretežno odvi- 
sna od dogajanj v ekonomskih odnosih s tujino. Z vidika 
deleža družbenega proizvoda, ki ga slovensko gospodarstvo 
ustvarja v tem obdobju z izvozom, ni toliko problematičen 
obseg zadoženosti v tujini, pač pa bolj zagotavljanje devizne 
in dinarske likvidnosti v zvezi s tem. Razvojna usmeritev, ki bi 
se morala potrditi z večjo naravnanostjo zlasti v konvertibilni 
izvoz - tako pri proizvodnji kot pri storitvah - se v bistvu 
uresničuje. Vendar so v kvantitativnem smislu dosežki nižji od 
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načrtovanih. Kljub napredovanju v konkurenčni sposobnost 
nekaterih proizvodov je naš kvalitativni napredek v gospodar 
jenju, poslovanju in takšni naravnanosti vseh dejavnikov ' 
družbi - prešibak, da bi zagotovil zaželjeno hitrejše prerašča 
nje »milejših« meril domačega tržišča. Kot eden ključni! 
problemov iz tega obdobja se vse bolj kaže preslabotna moti 
vacija za boljše delovne rezultate in premalo učinkovita orga 
nizacija za boljše izkoriščanje potencialov znanja. Ni se uresi 
čil pričakovani prispevek produktivnosti dela k rasti družbe 
nega proizvoda - produktivnost je v prvih letih srednjeroč 
nega planskega obdobja celo nazadovala - poleg tega se je ši 
poslabšala učinkovitost investiranja, upadla je ekonomičnost 
nižji je tudi koeficient obračanja sredstev. Združevanje dela ir 
sredstev, prav tako razumljeno kot kvalitativni dejavnik go 
spodarjenja, tudi ni odigravalo pričakovane vloge v krepitv 
objektivnih reprodukcijskih vezi. 

Za splošno oceno stanja na prehodu v novo plansko ob 
dobje tako velja, da bodo kljub razpoložljivim kapacitetan 
materialni okviri prihodnjega razvoja relativno skromni. Ti 
tembolj, če upoštevamo potrebo po finančni konsolidacij 
združenega dela, saj je za to obdobje značilno kopičanjt 
najrazličnejših navideznih virov za porabo, naraščanje nelik 
vidnosti, velik razkorak med nominalnimi gibanji in realnim 
dosežki ter ne nazadnje izgube v nekaterih večjih organizaci 
jah združenega dela. 

Življenjski standard v obdobju uresničevanja srednjeroč 
nega družbenega plana 1981-1985 nazaduje. Gibanje vset 
oblik porabe (osebne, skupne, splošne, investicijske) je * 
skladu z razvojnimi usmeritvami počasnejše od rasti družbe 
nega proizvoda, vendar pa je njihovo realno nazadovanj! 
zlasti v zadnjih dveh letih, drastično. 

Za oceno temeljnih vzrokov nerešenih problemov in neure 
sničevanje plana v obdobju 1981-1985 pa je bistveno zlast 
spoznanje, da so se na ravni celotnega narodnega gospodar 
stva poglobila nekatera ključna, tudi strukturna nesorazmerji 
in da se večina teh problemov odraža s čedalje večjo ostrino 
Gre za zelo visoko inflacijo, relativno skromno gospodarske 
rast, zaostajanje v tehnološkem napredku, probleme z likvi 
dnostjo itd. Temu se pridružujejo vplivi, ki izhajajo iz dejstva 
da se svet nahaja v globoki krizi, da je povečana konkurenčni 
borba in nestabilnost v mednarodnih ekonomskih odnosih 
Med vzroki za relativno majhen napredek v tekočem srednje 
ročnem obdobju ter za preplitvo reševanje nakopičenih eko 
nomskih problemov pa je nedvomno tudi prepočasna kvali 
tetna preobrazba gospodarstva in premajhna prilagodljivo* 
novim pogojem doma in v svetu. Pri tem se ob izteku srednje 
ročnega planskega obdobja kaže tudi potreba po mnogo več 
diferenciaciji na osnovi ustvarjalnega prispevka-v gospodar 
stvu in družbi nasploh. 

Stopnja uresničitve temeljnih razvojnih usmeritev doseda 
njega plana tako z vidika prihodnjega razvoja ni zadovoljive 
Prvi koraki k večji izvozni usmerjenosti, v prestrukturiranj 
gospodarstva v skladu z razvojnimi kriteriji (spreminjanje go 
spodarske strukture v prid dejavnostim, ki omogočajo dolge 
ročno višji dohodek na zaposlenega in na vložena sredstva 
racionalnejša raba energije in surovin, varovanje okolja, več 
delež ustvarjalnega in visokokvalificiranoga dela itd.) potrju 
jejo samo potrebo, da tudi v smislu dolgoročnega program 
ekonomske stabilizacije s takimi usmeritvami nadaljujemc 
Tako se v naslednje obdobje iz sedanjega ne prenaša sam 
vrsta neuresničenih nalog, ampak tudi aktualnost vrste ra2 
vojnih usmeritev. 

II. OMEJITVE IN POGOJI RAZVOJA 
V OBDOBJU 1986-1990 

2.1. Objektivni pogoji v svetu 
Pogoji v svetu so na prehodu v srednjeročno obdobji 

1986-1990 bolj vzpodbudni kot so bili na začetku tega sred 
njeročnega obdobja, ko je svetovna recesija dosegla svoji 
najnižjo točko, obseg svetovne trgovine pa je prvič po vojr 
začel upadati1. Oživljanje svetovnega gospodarstva se je za 

' V letih 1981, 1982 in 1983 je bil obseg svetovne trgovine pod nivojem 1980. let; 
ko je znašal okoli 2.000 mlrd $. 

poročevalec 
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čelo v industrijsko razvitih državah in naj bi po relativno 
skromni rasti v letih 1980-1982 (0,4%) doseglo okoli 3% rast v 
obdobju 1982-1985, za obdobje 1985-1995 pa prognoze sve- 
tovne banke napovedujejo rast med 2,5 in 5,0%2. Predvideno 
oživljanje gospodarske aktivnosti v razvitih deželah bi moralo 
za seboj potegniti tudi povečanje potrošnje v samih teh deže- 
lah in rast svetovne trgovine, kar bi povečalo možnosti za 
prodajo našega blaga in storitev (zlasti turističnih) na trgih teh 
dežel. Ob tem se ponujajo tudi sorazmerno ugodne možnosti 
v menjavi z Evropsko gospodarsko skupnostjo, kjer bi morali 
izkoristiti dodatne izvozne možnosti in ugodnosti, ki nam jih 
omogoča sporazum s to skupnostjo, a jih do sedaj nismo 
izkoristili. Kljub vsemu pa se moramo zavedati, da bomo 
verjetno na tržiščih teh dežel naleteli na ostro konkurenco 
dežel v razvoju. 

Tudi v deželah SEV se po nekajletni stagnaciji pričakuje 
ponoven vzpon proizvodnje. Zaradi zmanjšanja zadolženosti 
do razvitih držav in povečanja obsega mesebojne menjave je 
pričakovati, da bo v naslednjem obdobju rast v teh deželah 
dokaj stabilna. Glede na to, da pri menjavi z njimi ne moremo 
trajno pričakovati prodaje industrijskih izdelkov v zameno za 
stabilen vir surovin, bi nam uresničenje predvidenih gibanj v 
teh državah s povečanjem višjih oblik gospodarskega sodelo- 
vanja vendarle omogočilo ugodnejšo strukturo menjave. 

Dežele v razvoju, ki so v preteklih letih najbolj boleče 
občutile posledice svetovne gospodarske recesije (v obdobju 
1980-1982 so zabeležile rast 1,9%), bodo po pričakovani rasti 
razvitih dežel verjetno nekoliko z zamudo začele oživljati 
svoja gospodarstva. Po prognozah Svetovne banke, naj bi te 
dežele v obdobju 1982-1985 zabeležile okoli 4,5% rast, v 
obdobju 1985-1995 pa rast med 4,7 do 6,2%3. Čeprav je 
oživljanje teh dežel zaradi možnosti politike visokih obrestnih 
mer najrazvitejših držav še vprašljivo, je treba računati, da 
bodo pogoji za povečanje našega izvoza v te države omejeni, 
saj bodo zaradi sanacije plačilnobilančnih težav le-te verjetno 
še nadalje omejevale uvoz in po drugi strani pritiskale na 
svetovna tržišča s svojimi izdelki. Povečanje menjave s temi 
deželami bi si zato lahko zagotovili zlasti s povečanjem dolgo- 
ročnih kooperacij, skupnih vlaganj in drugih oblik gospodar- 
skega sodelovanja. 

Možnosti za večje vključevanje v mednarodno menjavo se 
bodo v prihodnjem srednjeročnem obdobju ponujale tudi v 
gospodarskem sodelovanju z obmejnimi območji, kjer bomo 
lahko naše razvojne programe medsebojno usklajevali s sred- 
njeročnimi in dolgoročnimi programi sosednjih dežel. 

2.2. Pogoji in omejitve z vidika 
dosedanjega razvoja 

Kumulirani problemi in nesorazmerja gospodarskega raz- 
voja SFRJ in v njenem okviru SRS bodo brez dvoma predstav- 
ljali tudi temeljne okvire, pogoje in omejitve razvoja v obdobju 
1986-1990. Najpomembnejši vpliv na gospodarska gibanja 
bodo imeli zlasti: 

- nakopičeni dolgovi v tujini in nujnost njihovega zmanjše- 
vanja, saj bodo tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
zahtevali velike izvozne napore in omejitve na strani uvoza ter 
omejitve pri rabi družbenega proizvoda; 

- visoka inflacija na prehodu v novo srednjeročno obdobje, 
ki se bo le postopno zniževala in bo oteževala vzpostavljanje 
pogojev za racionalno ekonomsko odločanje; 

- zmanjševanje investicijske porabe, ki je v zadnjih letih na 
robu enostavne reprodukcije, pa otežuje ohranjanje proizvod- 
nega potenciala ter tekoče porabe; katere krčenje ne pušča 
več prostora za dodatne ožitve in bistvene prihranke na tem 
področju; 

- saniranje nakopičenih problemov velikih izgubašev, ne- 
pokritih upniško-dolžniških razmerij, nepokritih devizno-te- 
čajnih razlik, ki bo teklo tudi po letu 1986 in zahtevalo do- 
datna izdvajanja iz dohodka gospodarstva; 

- ob tem je v določeni meri tudi po letu 1986 računati z 
omejitvami, ki izhajajo iz nizke učinkovitosti v gospodarjenju 
in slabe tehnološke in ekonomske povezanosti organizacij 

| združenega dela znotraj jugoslovanskega gospodarstva, s 
čimer je povezano tudi zapiranje trgov. 

The World Bank. World Development Report 1983. Washington. D. C.. 1983, str. 
27. 
'The World Bank, Ibidem, str. 27. 

2.3. Demografski in kadrovski pogoji 
razvoja v obdobju 1986-1990 

Prebivalstvo SR Slovenije bo po prognozah v letih 
1986-1990 naraščalo v povprečju na leto za nekaj nad 0,6%, 
medtem ko se bo njegov aktivni del povečeval nekoliko hi- 
treje, okoli 1% letno. Delež aktivnih med prebivalstvom se bo 
s tem dvignil in se bo do leta 1990 povečal na okoli 49%. 
Število upokojitev bo v povprečju višje za petino. Glede na 
pričakovani priliv mladine in šol bi bilo tako potrebno zapo- 
sliti okoli 26 tisoč delavcev letno, kar bi pomenilo ob upošte- 
vanju upokojevanja rast števila zaposlenih za okoli 0,8% ali 
med 6 in 7 tisoč novih zaposlitev v povprečju na leto, s tem da 
bodo možnosti še hitrejše rasti predvsem v Pomurju. 

Nemoten potek dela, zlasti na nekaterih področjih gospo- 
darstva, kakor v komunalni in stanovanjski dejavnosti, v obrti, 
prometu, gozdarstvu in kmetijstvu, bi še vedno zahteval zapo- 
slovanje delavcev iz ostalih področij Jugoslavije, vendar v 
precej skrčenem obsegu. Ob tem in ob predvidenem upada- 
nju nezaposlenosti, od okoli 2% med vsemi zaposlenimi v )etu 
1985 na okoli 1,5% v letu 1990, bi se število vseh zaposlenih 
lahko povečevalo v povprečju na leto za.1,3% in v združenem 
delu za 1,2%. 

Umiritev gospodarskih gibanj in počasna rast proizvodnje 
sta zaostrila problem prezaposlenosti (zlasti v strojegradnji, 
proizvodnji električnih aparatov, lesni, tekstilni, papirni, us- 
njarski in prehrambeni industriji). Gre za večje število delav- 
cev, ki jih ni bilo mogoče optimalno vključiti v proces proiz- 
vodnje ali v proces dela. V prihodnje bo potrebno tudi ta del 
zaposlenih hkrati z nastajajočimi tehnološkimi viški dejansko 
zaposliti. Možnosti se ponujajo predvsem v večizmenskem 
delu na obstoječih produktivnih in dobro oskrbljenih kapaci- 
tetah. 

Ob potrebah, ki jih bo narekoval intenziven gospodarski 
razvoj, ob prestrukturiranju združenega dela, razvoju infor- 
matike in komunikacij, bo primanjkovalo kadrov z zahtevnej- 
šimi stopnjami izobrazbe. Pri delavcih z višjo in visoko izobra- 
zbo bo število diplomantov sicer približno ustrezalo potre- 
bam, računati pa je z večjo neusklajenostjo med posameznimi 
skupinami poklicev. Razvoj znanja in znanosti bo terjal dosti 
večje število specialistov, magistrov in doktorjev znanosti kot 
jih je sedaj in jih bosta v bodoče dajali slovenski univerzi. 
Najbolj izrazit primanjkljaj bo pri delavcih s štiriletno stro- 
kovno izobrazbo. 
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2.4. Tehnološke omejitve v SR Sloveniji 

Zmanjševanje investiranja v preteklih letih in omejitve pri 
uvozu so pripeljale do vse večje iztrošenosti opreme sloven- 
skega gospodarstva (odpisanost opreme v letu 1980 je zna- 
šala 69,8%, v letu 1983 pa že 77,4%, v tem je odpisanost v 
izvozno pomembnih4 panogah z 80% oziroma samo v raz- 
vojno-tehnoloških5 z 78,9% nadpovprečna) in hkrati tudi te- 
hnološke zastarelosti. Ob tem je relativno slaba stopnja me- 
haniziranosti opreme. Skoraj tretjini strojev je še vedno po- 
trebno streči ročno. Prav tako je tudi tretjina strojev starejših 
od deset let. V kolikor v prihodnjih letih ne bomo pristopili k 
temeljitemu obnavljanju in posodabljanju obstoječe opreme, 
bo njena zastarelost postala temeljna tehnološka omejitev, ki 
bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju ovirala razvoj slo- 
venskega gospodarstva. 

Poleg zastarele tehnologije znotraj posameznih panog je s 
tehnološkega vidika slaba tudi medpanožna struktura: delež 
razvojno in tehnološko intenzivnih proizvodenj je nizek, zelo 
visok pa je delež delovno intenzivnih dejavnosti. 

Hitrejše uvajanje novih tehnologij in pospeševanje tehnolo- 
škega napredka je omejeno tudi z razdrobljenostjo 
raziskovalnih kapacitet ter njihovo še premajhno poveza- 
nostjo z združenim delom. Nezadovoljiva je tudi tehnična 
opremljenost raziskovalnih kapacitet kot tudi oskrbljenost s 
tujo znanstveno literaturo. Prav tako so skromni rezultati na 
področju inovativne dejavnosti. 

2.5. Prostorski pogoji v SR Sloveniji 
Prostorske omejitve in pogoji v slovenskem prostoru, ki jih 

je obravnavala že Analiza dolgoročnih razvojnih možnosti 
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Slovenije, bodo vplivali na razvoj (tudi) v obdobju 1986 do 
1990. Pretežna goratost Slovenije, njen ugoden geografski 
položaj, pa tudi skromne zaloge energetskih in mineralnih 
surovin, omejene količine najboljših kmetijskih zemljišč, zna- 
ten obseg zaščitenih območij varstva naravne in kulturne 
dediščine, zlasti pa pomembnejših območij podtalnice za 
oskrbo s pitno vodo so delno (več ali manj) trajne omejitve in 
prednosti. So pa tudi omejitve, ki so spremenljive in jih je 
mogoče začeti odstranjevati že v naslednjem obdobju, kot je 
neuravnovešena struktura urbanega omrežja, razpršenost po- 
deželskih naselij, zlasti pa prekomerna onesnaženost okolja, 
predvsem zraka v kotlinskih območjih in voda na nekaterih 
rečnih odsekih in seveda preobremenjenost infrastrukturnih, 
zlasti prometnih sistemov na nekaterih odsekih. Ena od ome- 
jitev je tudi zelo pomanjkljiv informacijski sistem o stanju in 
posegih v prostor. 

IDI. MOŽNI CILJI 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1986-1990 
Pri opredeljevanju možnih ciljev družbenoekonomskega raz- 
voja SR Slovenije do leta 1990 izhajamo iz nadaljnjega razvoja 
in krepitve socialističnih, samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov ter iz usmeritev in ciljev Dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, Osnutka temeljnih smernic in 
okvirov ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990. leta in Predloga 
smernic za dolgoročni plan SR Slovenije. Pri tem predpostav- 
ljamo, da bodo do leta 1986 že uresničeni temeljni cilji prve 
etape stabilizacije, ki so v uresničitvi vseh nujnih sprememb v 
gospodarskem sistemu in tekoči ekonomski politiki, v organi- 
zacijskih, kadrovskih in drugih spremembah v smer radikal- 
nega uresničevanja ekonomske stabilizacije, nadalje v spre- 
jetju skupnih strategij znanstvenega, tehnološkega in ener- 
getskega razvoja in ne nazadnje v korenitejši preusmeritvi v 
izvoz in zaustavitvi trenda upadanja gospodarske aktivnosti in 
rasti cen6. 

V obdobju 1986-1990 bo potrebno uresničiti cilj druge 
etape uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije, ki je v normalizaciji gospodarskih tokov reproduk- 
cije, ozirotna v: 

- zmanjšanju stopnje zadolženosti do tujine do mere, ko 
bodo organizacije združenega dela lahko odločale o izvozu in 
uvozu na osnovi ekonomskih meril; 

- ponovnem in temeljitem zasuku k intenzivnemu, stabil- 
nemu in dinamičnemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejavni- 
kov ob spremenjenih razmerjih, ki bodo izražali manjšo upo- 
rabo opredmetenega in živega dela na enoto proizvoda; 

- uveljavitvi valorizacijskega sistema, ki bo na osnovi delo- 
vanja ekonomskih zakonitosti nagrajeval predvsem tržno za- 
nimivo, produktivno, rentabilno in ekonomično proizvodnjo. 

V teh okvirih ocenjujemo kot možne sledeče cilje razvoja 
SR Slovenije: 

1. intenzivnejša usmeritev v izvoz, zlasti na konvertibilno 
tržišče, tako da bo izvoz rastel vsaj dva do trikrat hitreje od 
rasti družbenega proizvoda, kar bo omogočilo redno odpla- 
čevanje zunanjih dolgov, boljšo oskrbo z uvoznimi dobrinami, 
predvsem repromaterialom in uvozno opremo, ter selektiv- 
nejši vpliv zunanjih trgov na domače pogoje gospodarjenja; 

2. hitrejša rast proizvodnje (med 3,5 in 4,5% letno) pred- 
vsem na osnovi boljšega izkoriščanja obstoječih kapacitet, ki 
so usmerjene v izvoz, njihove boljše oskrbe z reprodukcijskim 
materialom in rezervnimi deli, ter na osnovi aktiviranja investi- 
cij v toku; 

3. rast produktivnega zaposlovanja predvsem na obstoje- 
čih, ekonomsko racionalnih kapacitetah z večanjem števila 
izmen, kar bo omogočilo zaposlitev novih delavcev, postopno 

* Izvozno intenzivne so liste panoge, ki dosegajo najmanj 15% celotnega pri- 
hodka s prodajo proizvodov in storitev na tujem trgu. 
Nekateri ožji sektorji farmacevtske industrije, elektronika, proizvodnja gospo- 

darskih cestnih vozil, strojegradnja. 
''V kolikor prva etapa ne bo realizirana 6e do I. 1986 bo seveda potrebno njene 
neuresničene cilje prenesti tudi med cilje tega srednjeročnega obdobja. 

zmanjševanje prezaposlenosti in omejevanje naraščanja 
stopnje nezaposlenosti; 

4. nadaljevanje selektivne politike pri gradnji novih zmog- 
ljivosti, v sicer še vedno ozkih okvirih, pa tudi pri zamenjavi 
iztrošenih kapacitet, upoštevaje kriterije prestrukturiranja, ki 
kot bistvene elemente vključujejo tudi naložbe v znanje, orga- 
niziranost, informatiko, znanost in tehnologijo; 

5. postopno zniževanje stopnje inflacije z realnim vredno- 
tenjem faktorjev: ustvarjalnega deta, družbenih sredstev za 
reprodukcijo, uvoznega blaga, proizvodov in storitev gospo- 
darske infrastrukture (energetika in promet) in okolja (ekolo- 
ški stroški); ter s finančno sanacijo gospodarstva, ki bo vklju- 
čevala odpravo žarišč izgub, nepokritih upniško-dolžniških 
razmerij in nepokritih devizno-tečajnih razlik; 

6. izboljšanje odnosa med akumulacijo in sredstvi za po- 
rabo v prid povečanja deleža akumulacije v delitvi dohodka, in 
sicer od 17,5% v obdobju 1981§985 na 20,5% v obodbju 
1986-1990. Zagotovitev realnega naraščanja sredstev za fi- 
nanciranje skupne porabe, zlasti tiste, ki ima neposreden 
vpliv na družbeno produktivnost s tem, da se v tem okviru 
ppstopoma poveča del sredstev iz neposredne menjave; 

7. povečanje investicijske stopnje v gospodarstvu7 od 
15,6%, v obdobju 19811985 na 16,2% v obdobju 1986-1990, 
tako da bo omogočena poleg novih investicij tudi zamenjava 
najbolj iztrošene opreme. Realna rast tekoče porabe, v tem pa 
nekoliko hitrejša rast osebnih prejemkov; 

8. pričetek izvajanja obveznih izhodišč iz Smernic dolgo- 
ročnega plana, ki se nanašajo zlasti na varovanje in izkorišča- 
nje za kmetijsko uporabo primernih zemljišč, gradnjo na 
stavbnih zemljiščih znotraj poseljenega prostora, nadaljeva- 
nje politike policentričnega razvoja, upoštevaje stroške 
mestne rasti, najbolj učinkovito izrabo površin za proizvodne 
zmogljivosti, zaustavitev slabšanja kvalitete okolja in pričetek 
sanacije ključnih ekoloških problemov ter na zavarovanje 
dobrin splošnega družbenega pomena, zlasti kmetijskih zem- 
ljišč, vodnih izvirov, podtalnic ter posebno pomembnih ob- 
močij in objektov naravne in kulturne dediščine; 

9. pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja ter v 
tem okviru hitrejši razvoj manj razvitih območij in še posebej 
obmejnih. Izboljševanje življenjskih in delovnih razmer na 
hribovitih območjih zaradi ohranjanja poseiitve in premago- 
vanje razvojnih protislovij na nekaterih razvitih območjih, ki 
izhajajo iz posledic dosedanjega enostranskega razvoja in iz 
njihove premalo prilagojene gospodarske strukture dolgoroč- 
nim razvojnim potrebam; 

10. ohranjanje in krepitev varnosti in neodvisnosti SFR 
Jugoslavije in v tem okviru SR Slovenije. 

IV. PROJEKCIJA GLOBALNIH 
OKVIROV MATERIALNIH MOŽNOSTI 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 
1986-1990 

Projekcija možnih globalnih okvirov in proporcev razvoja 
SR Slovenije v prihodnjem srednjeročnem obdobju izhaja iz 
analiz doseženih razvojnih gibanj in rezultatov v prvih treh 
letih tekočega srednjeročnega obdobja, ocen pogojev in 
možnosti razvoja v letih 1984 in 1985 kot izhodiščnih let ter 
upošteva možne cilje, omejitve in pogoje razvoja v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju.8' 

Na podlagi dosedanjih strokovnih preverjanj in analiz ter 
bilančnih izračunov se ob izvajanju nakazanih razvojnih ciljev 
in nalog kot možni v naslednjem srednjeročnem obdobju 
kažejo naslednji okviri razvoja: 

4.1. Oblikovanje družbenega proizvoda, 
zaposlenost in produktivnost dela 

Prve analize možnosti materialnega razvoja kažejo, da bi 
bilo v naslednjem petletnem obdobju moč doseči povprečno 

' Ustvarjene investicije v osnovna sredstva gospodarstva v primerjavi z družbe- 
nim proizvodom. HZa sedaj pri projekciji možnih materialnih okvirov razvoja v naslednjem petlet- 
nem obdobju fte ni bilo mogoče upoštevati skupnih pogojev, omejitev in ciljev ter 
možnih materialnih okvirov razvoja v merilu Jugoslavije, saj je analiza razvojnih 
možnosti na zvezni ravni ftele v zasnovi. 
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realno rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva 
med 3,5 do 4,5% letno. Glede na dosedanjo nizko rast družbe- 
nega proizvoda in na poslabševanje učinkovitosti gospodar- 
jenja se ocenjena možna rast družbenega proizvoda v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju nedvomno kaže kot ambiciozna 
in morda celo pretirana. Vendar, upoštevaje vzroke za dose- 
danjo stagnacijo, l(i so predvsem v fizičnih omejitvah na strani 
slabe in večkrat neredne oskrbe s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom ocenjujemo, da je z večjo usmerjenostjo v 
izvoz predvideno gospodarsko rast objektivno možno uresni- 
čiti tudi ob večji integiranosti v SFRJ. K temu bi največ 
prispevalo boljše koriščenje obstoječih kapacitet na osnovi 
boljše oskrbe s surovinami, reprodukcijskim materialom in 
rezervnimi deli, aktiviranje investicij v teku in predvidene nove 
investicije, pri čemer ocenjujemo, da so sorazmerno največje 
možnosti za porast proizvodnje prav na obstoječih kapacite- 
tah. Le te so sedaj pretežno zaradi pomanjkljive oskrbe v 
industriji v povprečju do 20%91 neizkoriščene, kar ima za 
posledico slabšo učinkovitost, nižjo konkurenčnost v tujini 
(stroški na enoto proizvoda so ob nespremenjenih fiksnih 
stroških večji) in s tem otežene možnosti izvoza. 

Predpogoj za doseganje predvidene dinamike je večja 
izvozna usmerjenost, ki bi omogočala večji izvoz reprodukcij- 
skega materiala, rezervnih delov in opreme. Ocenjujemo, da 
bi za predvideno rast proizvodnje zadoščala že 10% letna rast 
izvoza. V industriji bi tako že boljša oskrba s surovinami, z 
reprodukcijskim matel^lom in rezervnimi deli omogočala v 
globalu 1,4% letno rast proizvodnje. Nadalje bi lahko s pove- 
čanjem izmenskega koeficienta (od sedanjih 1,38 na okoli 
1,42) zagotovili nadaljnjih 0,7% letne rasti, z aktiviranjem 
investicij v teku bi v industriji omogočili v globalu 0,5% letno 
rast proizvodnje, dodatnih 0,5% bi k rasti družbenega proiz- 
voda industrije lahko prispevala boljša kvaliteta proizvodnje; 
s predvidenimi novimi investicijami v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju pa bi ob izboljšanju učinkovitosti investiranja v 
industriji omogočili dodatno okoli 1,7% letno rast proizvod- 
nje. 

Strokovne ocene glede možnosti kmetijske proizvodnje v 
prihodnjem petletnem obdobju kažejo, da bo proizvodnja v 
kmetijstvu naraščala za okoli 2,5% letno. Obseg proizvodnje v 
gradbeništvu, ki je v tem petletnem obdobju močno padel, pa 
bi se v naslednjem srednjeročnem obdobju ob predvidenih 
nekoliko ugodnejših investicijskih možnostih povečal za okoli 
3 do 5% letno, s čimer pa ne bo mogoče nadoknaditi velikega 
izpada proizvodnje v preteklih letih. Fizični obseg dejavnosti v 
prometu se bo po dosedanjih ocenah povečal za okoli 3,5 do 
4,5% letno, v turizmu in gostinstvu pa za okoli 4% letno. 
Nadpovprečno rast proizvodnje, to je za okoli 7% letno, pa bi 
bilo moč doseči tudi v proizvodni obrti, ki naj bi v prihodnjem 
petletnem obdobju postala pomembnejši dejavnik celotne 
gospodarske aktivnosti. 

2 uveljavljanjem produktivnega zaposlovanja, ki bi vključe- 
valo tudi razreševanje problemov prezaposlenosti, 101 bi v 
prihodnjem petletnem obdobju dosegli okoli 1,3% letno rast 
števila vseh zaposlenih, od tega v združenem delu za okoli 1 
do 1,2% in v samostojnem osebnem delu okoli 5,2%. Pov- 
prečno število vseh zaposlenih bo po teh projekcijah do leta 
1990 višje za okoli 57.000 delavcev, kar bi omogočilo - upo- 
števaje okoli 140.000 novih zaposlitev in nadomestitev - v 
obdobju 1986 do 1990 zaposlitev mladine iz šol, dela nezapo- 
slenih in tudi delavcev iz drugih območij Jugoslavije. 

Ob upoštevanju boljše izkoriščenosti zmogljivosti, zmanj- 
šane prezaposlenosti v gospodarstvu, zlasti v industriji in 
gradbeništvu, kar bo mogoče doseči tudi s povečanjem 
izmenskega koeficienta bo v gospodarstvu združenega dela 
mogoča okoli 1 do 1,2% letna rast zaposlenosti, in v industriji 
okoli 1,3% letno. Na tej osnovi bi ob predvideni rasti družbe- 
nega proizvoda rast produktivnosti dela v gospodarstvu v 
povprečju dosegala okoli 2,5 do 3,5% letno in v industriji okoli 
3,5% letno. S tem se bo zlasti v industriji in gradbeništvu 
delež produktivnosti v novoustvarjeni vrednosti povečal na 
več kot dve tretjini. 

^Vir: Letno poročilo Industrije. IND 20. leto 1982. 
" Kot prezaposlene se šteje delavce, ki niso optimalno oz. so le deloma vklju- 
čeni v proces proizvodnje oziroma v delovni proces. 

4.2. Ekonomski odnosi s tujino 
Za doseganje predvidene rasti družbenega proizvoda, zlasti 

še industrijske proizvodnje, bo v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju po sedanjih izračunih potrebno in možno doseči v 
povprečju vsaj 10% letno rast izvoza blaga in storitev (ozi- 
roma 12% na konvertibilno področje). Tako bi v obdobju 
1986-1990 dosegli, da bi se delež izvoza blaga in storitev v 
družbenem bruto proizvodu povečal na okoli 21% (v obdobju 
1981-1985 bo po ocenah ta delež znašal okoli 16%).,1) Taka 
rast izvoza bi zadoščala za pokrivanje odplačil obveznosti SR 
Slovenije do tujine in ob sedanjih pogojih razpolaganja s 
konvertibilnimi deviznimi sredstvi omogočata povečanje 
uvoza blaga in storitev za okoli 9,5% povprečno letno (ozi- 
roma okoli 10,5% s konvertibinega področja). Realna rast 
uvoza blaga bi tako znašala okoli 5,5% (ob predvideni rasti 
cen uvoza za okoli 3% letno), v tem okviru pa bi uvoz repro- 
dukcijskega materiala rastel za okoli 6% realno letno, s čimer 
bi dosegli boljšo oskrbljenost sedanjih kapacitet, pri novih 
aktiviranih zmogljivostih pa upoštevaje investicijske kriterije 
mđnjšo odvisnost od uvoza. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju bi morali zmanjšati 
ponekod že kritično stopnjo odpisanosti opreme slovenske 
industrije. Ocenjujemo, da bi bila potrebna in možna pov- 
prečna letna realna rast uvoza opreme za okoli 13,5%. Ta bi 
zadoščala za najnujnejše zamenjave, ob katerih se izstroše- 
nost kapacitet v globalu ne bi poslabševala, ne bi pa zado- 
ščala za pokritje vseh predvidenih investicij.121 Tudi v primeru 
možnosti realizacije takšnega uvoza opreme pa se dodatno 
postavlja vprašanje financiranja tega uvoza zaradi večjega 
deleža zamenjave opreme, ki se praviloma ne uvaža na kredit. 

S, 

4.3. Oblikovanje in razporejanje 
dohodka gospodarstva 13) 

V razporejanju celotnega prihodka je v teh bilančnih izraču- 
nih vgrajeno izhodišče, da se ekonomičnost poslovanja v 
prihodnjem petletnem obdobju v globalu ne bi smela več 
poslabševati, tako da bi z racionalnim gospodarjenjem in 
večjim varčevanjem pri materialnih in drugih stroških dosegli, 
da porabljena sredstva v globalu ne bodo naraščala hitreje od 
celotnega prihodka. 

Ob upoštevanju teh izhodišč bi tako dosegli povprečno 
okoli 4% letno realno rast bruto dohodka v gospodarstvu (to 
je dohodka povečanega za amortizacijo po minimalnih stop- 
njah). 

Pri projekciji rasti sredstev za amortizacijo po minimalnih 
stopnjah izhajamo iz ocene, da bodo v skladu z izhodišči 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije do konca 
tega petletnega obdobja amortizacijske stopnje v gospodar- 
stvu še nekoliko povečane, da bi zagotovili realnejšo amorti- 
zacijo osnovnih sredstev. V prihodnjem petletnem obdobju pa 
bi na tej osnovi amortizacijske stopnje lahko ostale v glavnem 
nespremenjene, razen v energetiki, prometu in ostalih infra- 
strukturnih dejavnostih, kjer v tem petletnem obdobju spričo 
zaostrene politike cen amortizacija ni mogla zagotoviti eno- 
stavne reprodukcije v teh dejavnostih. Ob upoštevanju teh 

"V primerjavi z družbenim proizvodom bi tako celoten izvoz blaga In storitev 
predstavljal v naslednjem petletnem obdobju več kot 50%. 1 Da bi zagotovili zamenjave, modernizacijo in predvidene nove investicije 
ocenjujemo, da bi bila potrebna okoli 25% realna letna rast uvoza opreme, 
vendar pa s tem tudi večji izvoz (za vsako odstotno točko povečanja uvoza 
opreme bi po ocenah moral izvoz porasti za okoli 0,1% točke). u Pri oblikovanju izhodišč za projekcijo okvirov rasti in razmerij pri pridobivanju 
in razporejanju dohodka gospodarstva v naslednjem srednjeročnem obdobju za 
sedaj izhajamo iz obstoječega sistema obračuna in razporejanja dohodka. 
Vendar pa so v pripravi precejšnje spremembe tako v samem obračunskem 
sistemu, kot v drugih mehanizmih, ki so povezani z obračunom dohodka in 
njegovim razporejanjem, ki naj bi imele za cilj čiščenje t. im. fiktivnih virov 
dohodka ter revizijo različnih obveznosti iz dohodka gospodarstva. Vse te 
spremembe v obračunskem sistemu bo moč vgraditi v bilančne izračune za 
naslednje petletno obdobje šele naknadno, ko bodo dogovorjene oz. sprejete. 
Gre za pričakovane spremembe zakona o obračunavanju in razporejanju do- 
hodka, zakona o amortizaciji, zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in 
zakona o revalorizaciji obratnih sredstev, zakona {oz. dogovora) o ugotavljanju 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti (»ekstra dohodek«), zveznega družbe- 
nega dogovora o načelih in merilih za pridobivanje celotnega prihodka in 
razporejanje dohodka ter za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo. 
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izhodišč bi v prihodnjem petletnem obdobju amortizacija v 
gospodarstvu rasla realno za okoli 5% letno. 

Na tej osnovi bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju do- 
segli povprečno okoli 3,8% letno realno rast dohodka v go- 
spodarstvu. 

Pri projekciji razmerij v razporejanju dohodka in izhodišč za 
oblikovnaje posameznih oblik porabe v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju izhajamo iz ocene, da bodo do konca tega 
petletnega obdobja že doseženi nekateri premiki pri finančni 
konsolidaciji gospodarstva in pri zmanjševanju obveznosti 
gospodarstva in na tej osnovi nadaljnje povečanje deleža 
akumulacije v doseženem dohodku.,4) Če bodo do konca tega 
petletnega obdobja predvideni dodatni premiki v razmerju 
med akumulacijo in sredstvi za porabo, bi s politiko delitve 
dohodka v naslednjem petletnem obdobju v osnovi morali 
zagotoviti zadrževanje doseženih relativnih odnosov med 
akumulacijo in sredstvi za porabo in s tem ustvariti pogoje za 
realno naraščanje sredstev za osebne dohodke ter za zadovo- 
ljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb v skladu z 
rastjo dohodka. 

Na tej osnovi je v sedanjih projekcijah predvideno, da naj bi 
v prihodnjem petletnem obdobju v delitvi dohodka omogočili 
realno rast sredstev za bruto osebne dohodke na zaposlenega 
skladno z rastjo produktivnosti dela oziroma rastjo dohodka 
na zaposlenega. Ob predvideni rasti zaposlenosti v gospodar- 
stvu za okoli 1% letno bi tako sredstva za bruto OD lahko 
naraščala za okoli 3,8% letno. 

Tudi obveznosti, ki se v delitvi dohodka namenjajo za zado- 
voljevanje skupnih in splošnih družbenih potret? v republiki, 
naj bi v naslednjem srednjeročnem obdobju v globalu nara- 
ščale skladno z rastjo dohodka gospodarstva. 

Pri projekciji drugih obveznosti iz dohodka smo upoštevali 
naslednja izhodišča: 

Pri projekciji obveznosti za plačila obresti je upoštevana 
ocena, da bo prilagajanje obrestnih mer pozitivni realni 
obrestni meri izvršeno do konca tega petletnega obdobja in 
se bodo zato pritiski obresti na dohodek v prihodnjem petlet- 
nem obdobju relativno umirili. V izračunu je upoštevano, da 
bodo v prihodnjem petletnem obdobju povprečne realne 
obrestne mere bank znašale okoli 2 do 3%, povprečne realne 
obrestne mere znotraj gospodarstva pa okoli 4 do 5%. 

Med ostalimi obveznostmi iz dohodka je v teh bilančnih 
projekcijah predvideno, da bodo skladno s predvideno poli- 
tiko relativnih sprememb v cenah v prihodnjem petletnem 
obdobju postopno ukinjeni prispevki iz dohodka za pokriva- 
nje stroškov enostavne reprodukcije v gospodarski infra- 
strukturi, skladno z izvajanjem predvidene politike realnega 
tečaja dinarja naj bi se zmanjšal prispevek za pospeševanje 
konvertibilnega izvoza, na osnovi racionalizacije poslovanja 
naj bi se zmanjšale tudi različne druge obveznosti (bančni, 
SDK stroški, zavarovalne premije, plačila storitev delovnim 
skupnostim, ipd.) tako, da bi vse te obveznosti v globalu 
naraščale počasneje od dohodka (okoli 3% letno). 

Obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka izločala za 
stanovanjsko gradnjo, naj bi glede na predvidene zmanjšane 
fizične možnosti stanovanjske gradnje v prihodnjem petlet- 
nem obdobju v globalu ohranil realno raven iz leta 1985, zato 
bo možna nižja stopnja stanovanjskega prispevka kot v tem 
petletnem obdobju. 

Sredstva za skupno porabo v TOZD pa naj bi po teh izraču- 
nih v prihodnjem petletnem obdobju naraščala enako kot 
bruto osebni dohodki. 

Na osnovi tako opredeljenih izhodišč za oblikovanje posa- 
meznih elementov v delitvi dohodka bi akumulacija v gospo- 
darstvu (ki vključuje sredstva za razširitev materialne osnove 
dela in rezerve ter amortizacijo iznad minimalnih stopenj) v 
prihodnjem petletnem obdobju ohranila svoj delež v dohodku 
gospodarstva približno na ravni, kot bi jo z izvajanjem pro- 
grama zmanjševanja obveznosti gospodarstva morali doseči v 
letu 1985, oziroma bi bil njen delež v dohodku za okoli 3,6 
odstotnih točk večji, kot je bil dosežen v letu 1983 (leta 1983 je 
delež akumulacije v dohodku znašal 17,1%, v letu 1985 naj bi 
dosegel okoli 20,1%, v prihodnjem petletnem obdobju pa naj 

Ob upoštevanju predloženega programa zmanjševanja obveznosti gospodar- 
stva v letu 1984 in nadaljnjega zmanjševanja obveznosti gospodarstva v prihod- 
njem letu bi po dosedanjih ocenah lahko dosegli povećanje deleža akumulacije 
v dohodku od 17,1% v letu 1983 na okoli 20,1% v letu 1985. 

bi v povprečju znašal okoli 20,7%). Akumulacija v gbspodar- 
stvu bi na osnovi teh izračunov v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju realno naraščala enako kot dohodek (to je okoli 
3,8% letno). Skupaj z amortizacijo po minimalnih stopnjah pa 
bi sredstva gospodarstva za reprodukcijo naraščala po stop- 
nji okoli 4,4% letno ali za okoli 10% hitreje od rasti bruto 
dohodka, njihov delež v bruto dohodku gcepodarstva pa bi se 
povečal na okoli 31% (leta 1983 je znašal 27,4%). 

4.4. Oblikovanje sredstev 
za reprodukcijo in njihova razporeditev 
po namenih financiranja 

Izvajanje tako opredeljene politike razporejanja dohodka bi 
omogočilo, da bi gospodarstvo združenega dela v prihodnjih 
petih letih oblikovalo skupaj okoli 1.000 milijard din sredstev 
za reprodukcijo oziroma bruto akumulacije (po cenah leta 
1983), skupaj z oblikovano bruto akumulacijo v individualnem 
sektorju bodo proizvodne dejavnosti v SR Sloveniji v obdobju 
1986 do 1990 ustvarile okoli 1.060 milijard din sredstev za 
reprodukcijo, njihova rast pa bo v globalu znašala povprečno 
okoli 4,7% letno. 

Druga izvorna sredstva za reprodukcijo v gospodar- 
stvu1U25, pri katerih smo za sedaj v projekcijah predvidevali 
enak sistem oblikovanja kot v tem srednjeročnem obdobju, se 
bodo po prvih projekcijah v obdobju t986 do 1990 oblikovala 
v višini okoli 107 milijard din in bodo v globalu naraščala za 
okoli 6% letno. 

Sredstva za reprodukcijo v neproizvodnih dejavnostih, ki 
vključujejo akumulacijo v negospodarstvu ter sredstva za 
stanovanjsko gradnjo, ki se oblikujejo iz dohodka in iz čistega 
dohodka, bodo v globalu rastla precej počasnejte od akumula- 
cije v proizvodnih dejavnostih in sicer za okoli 2,5% letno. 
Relativno nižja rast teh sredstev je predvsem rezultat predvi- 
denega relativnega znižanja stopenj izločanja sredstev za 
stanovanjsko gradnjo iz dohodka in iz čistega dohodka tako, 
da bi stanovanjska akumulacija ob ocenjenem manjšem ob- 
segu stanovanjske gradnje v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju ohranila realno raven iz 1985. leta v neproizvodnih 
dejavnostih. Skupaj bi se po teh bilančnih izračunih v prihod- 
njih petih letih oblikovalo okoli 210 milijard din akumulacije. 

Ob predvideni politiki rasti osebnih dohodkov predvide- 
vamo, da se bo nagib prebivalstva k varčevanju, ki se je v tem 
petletnem obdobju precej zmanjšal, v prihodnjem petletnem 
obdobju ponovno povečal. Tudi v naslednjih letih predvide- 
vamo, da se bo nadaljevalo z združevanjem dela potrebnih 
sredstev s samoprispevki za komunalno infrastrukturo in za 
naložbe v objekte družbenega standarda. Predpostavljamo, 
da se delež samoprispevkov v osebnih prejemkih v globalu ne 
bo povečal. Na tej osnovi ocenjujemo, da bo akumulacija 
prebivalstva naraščala za okoli 6% letno. Skupaj bi se po teh 
izračunih v prihodnjih petih letih oblikovalo okoli 130 milijard 
din akumulacije prebivalstva. 

Ob upoštevanju vseh virov sredstev za reprodukcijo (go- 
spodarstva, negospodarstva in prebivalstva) se bo v prihod- 
njem petletnem obdobju oblikovalo po dosedanjih izračunih 
skupaj okrog 1.500 milijard bruto domače akumulacije v SR 
Sloveniji (po cenah leta 1983). 

Poleg tako oblikovane domače akumulacije sicer računamo 
v prihodnjem petletnem obdobju na osnovi predpostavk o 
možnem koriščenju dodatnih inozemskih kreditov (ki izhajajo 
iz prvih delovnih zveznih projekcij o možnostih za novo zadol- 
ževanje Jugoslavije v obdobju 1986 do 1990) na okoli 1.120 
milijonov novih srednjeročnih in dolgoročnih posojil iz tujine 
(kar predstavlja okoli 7% od bruto domače akumulacije, ozi- 
roma 10% od oblikovanih sredstev za reprodukcijo v gospo- 
darstvu združenega dela). Vendar pa bo na drugi strani po 
dosedanjih projekcijah potrebno v naslednjih petih letih v SR 
Sloveniji odplačati okoli 1.200 milijonov glavnice za najete 
inozemske kredite'6, ki so bili koriščeni v tem petletnem 

" Ta zajemajo predvsem nekatere dodatne vire sredstev za reprodukcijo v 
gospodarskih infrastrukturnih dejavnostih (prispevke pri ceni električne ener- 
gije, cestne takse, dohodke od bencina in plina, cestnine, dalje vodne prispevke, 
prispevke za biološka vlaganja, za melioracije v kmetijstvu, prispevke za zaklo- 
nišča, prispevke za PTT, idr.). 

Skupaj z odplačili obresti (ki so v bilančnih izračunih upoštevane kot odliv že v 
delitvi dohodka med celotnimi obveznostmi za plačila obresti) bodo po sedanjih 
ocenah obveznosti za odplačila inozemskih posojil v naslednjem petletnem 
obdobju znašale okoli 1.440 milj. $. 
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obdobju in za odplačilo predvidenih novih kreditov v prihod- 
njem petletnem obdobju (kar predstavlja okoli 7,4% bruto 
domače akumulacije v SR Sloveniji, oziroma 11% sredstev za 
reprodukcijo v gospodarstvu). To pa pomeni, da bodo odpla- 
čila inozemskih posojil v prihodnjem petletnem obdobju večja 
od možnosti koriščenja novih inozemskih kreditov. Hkrati bo 
ob predvideni rasti izvoza v prihodnjem petletnem obdobju 
treba nameniti tudi večji delež akumulacije za kreditiranje 
prodaje in za skupne naložbe v tujini (v sedanjih projekcijah je 
predvideno, da bi delež celotnega izvoza na kredit povečali od 
okoli 9% v obdobju 1981 do 1985 na okoli 12% v letih 1986 do 
1990). 

Ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov sredstev v tujino 
sedanje projekcije kažejo, da bo neto odliv akumulacije v 
tujino v prihodnjem srednjeročnem obdobju predstavljal okoli 
4% celotne oblikovane domače akumulacije (oziroma okoli 
6% oblikovanih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 
združenega dela). 

Možnosti nadaljnjega razvoja SR Slovenije zahtevajo v pri- 
hodnjem petletnem obdobju tudi nadaljnje povečanje deleža 
sredstev za skupne naložbe in druge dolgoročne plasmaje 
slovenskih OZD in bank v drugih SR in SAP. Po sedanjih prvih 
delovnih projekcijah bo potrebno za te namene odliti v pri- 
hodnjih petih letih, okoli 6% bruto oblikovane akumulacije v 
SR Sloveniji (oziroma okoli 9% sredstev za reprodukcijo v 
gospodarstvu združenega dela). Poleg tega predpostavljamo, 
da bo delež prispevka za pospeševanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo padel od 1,86% 
družbenega proizvoda družbenega sektorja v tekočem petlet- 
nem obdobju na okoli 1,3% v prihodnjem petletju17. Poleg 
tega bo potrebno tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
prispevati sredstva za odpravo posledic potresov in drugih 
elementarnih nesreč v nekaterih območjih Jugoslavije. Sku- 
paj bodo po teh projekcijah neto odlivi sredstev v druge SR in 
SAP predstavljali okoli 9% bruto oblikovane akumulacije v SR 
Sloveniji (oziroma okoli 13,5% oblikovanih sredstev za repro- 
dukcijo v gospodarstvu). 

Ob takem odlivu akumulacije v tujino in v druge SR in SAP 
bo ostalo za porabo v SR Sloveniji okoli 1.300 milijard din ali 
okoli 87% bruto oblikovane akumulacije v SR Sloveniji. Od 
tega bo po sedanjih projekcijah treba nameniti okoli 116 
milijard din ali okoli 9% razpoložljive akumulacije v SR Slove- 
niji za finančno sanacijo združenega dela, to je za pokrivanje 
izgub in razmejenih tečajnih razlik. 

Za pokrivanje prirasta zalog z dolgoročnimi viri sredstev pa 
bo po sedanjih projekcijah treba nameniti okoli 360 milijard 
din ali okoli 27% razpoložljive akumulacije v SR Sloveniji. 

Za bruto investicije v osnovna sredstva v SR Sloveniji bo 
tako ostalo po teh bilančnih izračunih okrog 835 milijard din 
ali 64% razpoložljive bruto akumulacije v SR Sloveniji (ozi- 
roma okoli 55% celotne oblikovane bruto akumulacije). Aku- 
mulacija, ki bo tako razpoložljiva za naložbe v osnovna sred- 
stva, bo omogočala okoli 5% letno rast ustvarjenih investicij v 
osnovna sredstva v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990. V tem 
okviru bo za gospodarske investicije skupaj razpoložljivih 
okoli 566 milijard din (v družbenem in individualnem sektorju 
skupaj), kar bi omogočalo okoli 6,7% letno rast gospodarskih 
investicij. Za negospodarske naložbe pa bo po teh projekcijah 
na razpolago okrog 270 milijard din, kar bi omogočilo okrog 
1,6% letno rast teh naložb. 

V tem okviru bi znašala razpoložljiva sredstva za naložbe v 
stanovanjsko gradnjo okrog 185 milijard din, kar bi upošte- 
vaje osebno delo omogočilo gradnjo okrog 50 tisoč stano- 
vanj. Tako razpoložljiva akumulacija za stanovanjske naložbe 
bi omogočila okrog 0,7% letno rast sredstev za stanovanjsko 
gradnjo (v družbenem in individualnem sektorju skupaj). Za 
ostale negospodarske naložbe pa bo po teh bilančnih projek- 
cijah v prihodnjem petletju na razpolago okrog 85 milijard 
din, kar bi omogočilo okrog 3,7% povprečno letno rast teh 
naložb. 

Takšna projekcija izhaja iz variante, ki predvideva, da bi za SAP Kosovo 
zadržali sedanjo stopnjo (vključno s posebnim prispevkom v višini 0.03%), 
medtem ko naj bi za ostale gospodarsko manj razvite SR stopnjo znižali na 
polovico. 

4.5. Spremembe v strukturi investicij 
V naslednje srednjeročno obdobje bo v SR Sloveniji prene- 

senih okrog 109 milijard din (cene 1983) predračunske vre- 
dnosti investicij v teku, ki bodo predvidoma angažirale še 
okrog 62 milijard din ali 11,5% vseh v naslednjem petletnem 
obdobju razpoložljivih sredstev za proizvodne investicije v 
osnovna sredstva združenega dela, ki znašajo okrog 540 
milijard din. Delež 16,2% družbenega proizvoda za celokupne 
gospodarske investicije v osnovna sredstva v naslednjem 
petletnem obdobju je le nekoliko večji kot v tekočem plan- 
skem obdobju in znatno zaostaja za obdobji, v katerih so 
imela investicijska vlaganja najpomembnejšo vlogo pri go- 
spodarski rasti. 

V doseganju predvidene rasti družbenega proizvoda naj bi 
prenesene investicije sodelovale z okrog 0,5%, nove investi- 
cije, aktivirane do leta 1990, pa z okrog 1,7%. Kolikor bo 
znatno presežena udeležba gospodarske infrastrukture v 
vseh proizvodnih investicijah v osnovna sredstva združenega 
dela (nad 26%) in ne bodo doseženi donosi nekaterih po- 
membnejših investicijskih programov (zlasti v surovinsko- 
deficitarnih dejavnostih) bodo učinki zmanjšani. Izpadle 
učinke lahko nadomestijo zlasti investicije, ki bodo ob skro- 
mnih investicijskih sredstvih dajale čim hitrejše donose: od- 
prava ozkih grl v reprodukcijskih povezavah slovenskega in 
jugoslovanskega gospodarstva ter programi za katere obstaja 
povpraševanje na tujih trgih. 

Investicije v razširitev, modernizacijo in rekonstrukcije (s 
spremenjeno tehnologijo in tehniko proizvodnje) se bodo v 
obdobju 1986-1990 povečale na okrog 34% vseh investicij v 
osnovna sredstva" ob pomanjkanju sredstev za večje mo- 
dernizacije ali nove investicije pa bo povečan tudi delež 
investicij za vzdrževanje obstoječih zmogljivosti zaradi zame- 
njave, intenzifikacije in racionalizacije proizvodnje (ne da bi 
bistveno spremenili obstoječo tehnologijo ali tehniko) na 
okrog 23% " za nove zmogljivosti (vlaganja v nove enote na 
stari ali novi lokaciji) v obdobju 1986-1990 bo angažirano 
okrog 170 milijard din, pri čemer bo velik del sredstev porab- 
ljen za objekte kontinuitete v gospodarski infrastrukturi, le 
manjši del pa za nove investicije izvoznega ali razvojno tehno- 
loško intenzivnega značaja. 

Upoštevaje predvidene investicijske odločitve nekaterih po- 
membnejših investitorjev v letih 1984 in 1985 in do sedaj 
znanih namer v naslednjem srednjeročnem obdobju se kažejo 
glede sektorske strukture proizvodnih investicij v osnovna 
sredstva združenega dela v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju naslednje možnosti: 

- struktura v % 
Ocena Razvojne 

1981-1985 možnosti . 
1986-1990 

Industrija brez energetike 40,7 41,2 
Kmetijstvo 4,1 5,0 
Gozdarstvo 1,6 1,3 
Gradbeništvo 3,8 3,0 
Promet (brez infrastrukture) 10,0 8,2 
Trgovina 7,0 5,0 
Gostinstvo in turizem 2,8 3,0 
Obrt 1,8 1,8 
Komunalna dejavnost 4,5 4,0 
Ostale dejavnosti 2,1 1,7 
Skupaj brez infrastrukture 78,3 74,1 
Gospodarska infrastruktura 21,7 25,9 
Skupaj proizvodne investicije 100,0 100,0 

Selekcija znotraj okrog 540 milijard dinarjev razpoložljivih 
dolgoročnih sredstev združenega dela za proizvodne investi- 
cije v osnovna sredstva mora podpreti izvozno in razvojno 
tehnološko intenzivne projekte, ponuditi kar najskrbnejšo op- 
timizacijo programov gospodarske infrastrukture in na drugih 
področjih ter omogočiti povečano proizvodnjo hrane v SR 
Sloveniji na osnovi smotrnega izkoriščanja prirodnih pogojev. 

Delež neproizvodnih investicij v družbenem proizvodu bo 
zmanjšan za 1% glede na ocenjeno realizacijo v obdobju 

18 V obdobju 1976 do 1982 je znašal ta delež 30%. 
"V obdobju 1976 do 1982 je znašal 17%. 
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1981-1985. To predpostavlja skrajno selektivno uporabo teh 
sredstev v skladu s sprejetimi kriteriji družbenih dejavnosti. 
Nobena nova investicija se ne bo smela začeti izvajati, če 
investitor ne bo imel sredstev ali garancije za tekoče poslova- 
nje novozgrajenih zmogljivosti. 

4.6. Oblikovanje sredstev za 
zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb 

V skladu z nakazano politiko delitve dohodka bodo v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju sredstva za osebne do- 
hodke v celotnem združenem delu v globalu naraščala za 
okoli 3,8% letno. Ob predvidenem porastu zaposlenosti v 
združenem delu za okoli 1 do 1,2% bodo realni osebni do- 
hodki na zaposlenega rasli po stopnji okoli 2,5 do 2,7% letno. 

Zaradi hitrejše rasti števila upravičencev bodo sredstva za 
pokojnine rasla hitreje od rasti osebnih dohodkov (okoli 6% 
letno). Ostali prejemki prebivalstva bodo v globalu rasli neko- 
liko počasneje od rasti osebnih dohodkov. Skupaj bodo vsi 
prejemki prebivalstva po sedanjih izračunih naraščali po 
stopnji okoli 3,7% letno. 

Ob predvidenem realnem porastu prejemkov bo prebival- 
stvo po sedanjih ocenah v prihodnjem petletnem obdobju 
ponovno povečalo nagib k varčevanju. Ob upoštevanju vseh 
odbitkov, bodo sredstva za osebno potrošnjo prebivalstva 
naraščala po stopnjah okoli 3,7% letno. 

Pri projekciji sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, ki 
se oblikujejo s svobodno menjavo dela v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti, smo upoštevali naslednja izhodišča: 

Osebni dohodki delavcev v družbenih dejavnostih naj bi 
naraščali enako kot osebni dohodki delavcev v gospodarstvu. 
Ob upoštevanju nekoliko višje stopnje rasti zaposlovanja v 
družbenih dejavnostih (okoli 1,4% povprečno letno), bi se 
tako sredstva za osebne dohodke v družbenih dejavnostih 
povečala po stopnji okoli 4,1% letno, kar pa ne vključuje 
problema sanacije osebnih dohodkov na področju negospo- 
darstva"' , ki ga bo tudi na osnovi krčenja nekaterih dejavno- 
sti potrebno reševati v obdobju 1986-1990, razen če ne bo 
rešen že v letih 1984 in 1985. Materialni izdatki družbenih 
dejavnosti bi v globalu naraščali z enako stopnjo rasti kot 
dohodek (3,8% letno); 

V tej projekciji smo upoštevali predpostavko (kot izhaja iz 
najavljenih sprememb v obračunskem sistemu), da bi se v 
naslednjem petletnem obdobju investicije v družbene dejav- 
nosti ne financirale več iz prispevnih stopenj, iz dohodka 
oziroma bruto osebnih dohodkov, pač pa iz akumulacije go- 
spodarstva, zato so pri izračunu sredstva za investicije izlo- 
čena iz sredstev za družbene dejavnosti, ki se oblikujejo po 
enotnih virih, osnovah in merilih. 

Pri projekciji sredstev za socialne prejemke smo upoštevali 
predvideno rast števila upravičencev za posamezne vrste pre- 
jemkov in predvideli, da se bodo ti prejemki usklajevali z 
rastjo osebnih dohodkov na zaposlenega. Na tej osnovi bodo 
sredstva za socialne prejemke v globalu rasla po stopnji 3,1 % 
povprečno letno. 

Ob upoštevanju vseh elementov sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb bi v prihodnjem petletnem obdobju sredstva 
za družbene dejavnosti, oblikovana s svobodno menjavo dela, 
v globalu rasla po stopnji 3,7% letno. S širjenjem oblik nepo- 
sredne svobodne menjave dela pa bodo posamezne družbene 
dejavnosti lahko oblikovale dodatna sredstva za svoj razvoj. 

Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega ter sta- 
rostnega zavarovanja kmetov pa bodo naraščala za okoli 6% 
letno, kar izhaja iz ocene, da bo število upravičencev raslo za 
okoli 3,2% povprečno letno, sredstva za valorizacijo pa naj bi 
se tekoče usklajevala z rastjo osebnih dohodkov na zaposle- 
nega. 

Tudi sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
v SR Sloveniji naj bi v prihodnjem petletnem obdobju rasla 
skladno z rastjo dohodka (okoli 3,8% letno), s čimer bi zausta- 

vili nadaljnje zaostajanje rasti sredstev za delo delovnih skup- 
nosti v teh dejavnostih z rastjo osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu, hkrati pa omogočili ob nadaljnjem restriktivnem zapo- 
slovanju v teh dejavnostih potrebna sredstva za moderniza- 
cijo državne uprave in za kvalitetnejše funkcioniranje organov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri projekciji sredstev za pokrivanje splošnih družbenih 
potreb federacije pa smo v teh bilančnih izračunih za sedaj 
upoštevali, da naj bi kotizacija zveznemu proračunu nara- 
ščala enako kot sredstva za splošno porabo v republiki (to je 
okoli 3,8% povprečno letno), odliv dela temeljnega promet- 
nega davka v zvezni proračun pa naj bi naraščal v globalu 
skladno s predvideno realno rastjo prometa v trgovini, to je 
okoli 3% letno. Skupaj bi tako obveznost SR Slovenije do 
zveznega proračuna po tej projekciji naraščala za okoli 3,4% 
letno. 

4.7. Oblikovanje in razporeditev 
razpoložljivih sredstev za končno 
potrošnjo v SR Sloveniji 

Ob upoštevanju vseh prej navedenih izhodišč in predpo- 
stavk o globalnih materialnih možnostih razvoja SR Slovenije 
kažejo dosedanji bilančni izračuni, da bodo pri oblikovanju 
razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji v 
obdobju 1986-1990 v primerjavi z ocenami doseženih odno- 
sov v tem petletnem obdobju dosežena naslednja razmerja: 

- struktura v % 
- družbeni proizvod = 100 

Doseženo 
1981-83 

Ocena Razvojne 
1984-85 možnosti 

1986-90 
Prilivi in odlivi sredstev 
v tujino: 
Prilivi sredstev iz tujine 
Odlivi sredstev v tujino 
Neto odlivi sredstev v tujino 
Prilivi in odlivi sredstev 
v federacijo in druge SR in SAP: 
Prilivi sredstev iz federacije 
in drugih SR in SAP 
Odlivi sredstev v federacijo 
in druge SR in SAP 
Neto odlivi sredstev v federacijo 
in druge SR in SAP 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
V SR SLOVENIJI 

8,8 10,8 
10,0 13,4 
-1,2 -2,6 

3,2 

11,6 

-8,4 

90,2" 

3,2 

11,9 

-8,7 

88,8 

11,1 
13,1 
-2,0 

1,8 

11,1 

-9,3 

88,7 

Ob predvideni okoli 4% povprečni letni rasti realnega druž- 
benega proizvoda bomo v SR Sloveniji v prihodnjem petlet- 
nem obdobju skupaj ustvarili okoli 3.640 milijard din družbe- 
nega proizvoda v primerjavi z okoli 3.110 milijardami din, ki jih 
bomo po ocenah ustvarili v obdobju 1981-1985 (vse izraženo 
v stalnih cenah leta 1983). 

Dodatni priliv sredstev iz tujine bo ob prej nakazani projek- 
ciji možnega priliva novih inozemskih kreditov in upoštevanja 
vračila anuitet od danih izvoznih kreditov v prihodnjem petlet- 
nem obdobju sicer po sedanjih bilančnih izračunih predstav- 
ljal okoli 11% družbenega proizvoda (v primerjavi z okoli 
9,5% v tem petletnem obdobju). Vendar pa bodo odlivi sred- 
stev v tujino, ki vključujejo odplačila inozemskih posojil in 
kreditiranje izvoza ter druge dolgoročne plasmane v tujino, 
tudi v prihodnjem petletnem obdobju presegali dodaten priliv 
inozemskih sredstev, saj bodo znašali preko 13% družbenega 
proizvoda (v primerjavi z okoli 11,3% v tem petletnem ob- 
dobju), tako da bo po dosedanjih projekcijah neto odliv sred- 
stev v tujino v prihodnjem petletju znašal okoli 2% družbe- 
nega proizvoda SR Slovenije (v tem petletju po ocenah okoli 
1,7%). 

Med odlivi sredstev v federacijo in v druge SR in SAP bodo j 
ob že prej nakazanih izhodiščih za projekcijo obveznosti do 
zveznega proračuna skupni odlivi za pokrivanje proračunskih 

' Gre za uskladitev ravni osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih z ravnijo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu; to bi zahtevalo še vi&jo rast sredstev za 
osebne dohodke v družbenih dejavnostih. Obrazložitev tega deleža je podrobneje podana v »Majski analizi«. 
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potreb federacije predstavljali okoli 4,9% družbenega proiz- 
voda (v tem petletju okoli 5,3% družbenega proizvoda). Pri- 
spevek za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Kosovo naj bi se v skladu z omenjenimi izhodišči ^prihod- 
njem petletju znižal od 1,86% na okoli 1,3% družbenega 
proizvoda gospodarstva družbenega sektorja. Pomemben de- 
lež med odlivi sredstev naj bi imela tudi skupna vlaganja ter 
drugi dolgoročni plasmani naših OZD in bank v drugih SR in 
SAP. Tudi v prihodnjih letih bo potrebno oblikovati solidar- 
nostna sredstva za odpravo posledic katastrofalnih nesreč v 
nekaterih območjih Jugoslavije. Med drugimi odlivi sredstev 
iz SR Slovenije bodo znašali odlivi osebnih dohodkov in 
prispevkov iz osebnih dohodkov zaposlenih iz drugih SR in 
SAP v Sloveniji okoli 1% družbenega proizvoda ter ostali 
odlivi sredstev okoli 1,4% družbenega proizvoda. 

Prilivi sredstev iz zveznega proračuna v SR Slovenijo, ki 
zajemajo predvsem sredstva za pokojnine in invalidnine bor- 
cev NOV in VVI ter priliv zveznih izvoznih stimulacij izvoznim 
OZD v SR Sloveniji, pa bodo ob predvidenem zmanjševanju 
izvoznih stimulacij z izvajanjem politike realnega tečaja di- 
narja po sedanjih projekcijah v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju nižji kot v tem petletju in bodo znašali okoli 1,8% 
družbenega proizvoda (v tem srednjeročnem obdobju okoli 
3,2% družbenega proizvoda). 

Skupaj bodo neto odlivi sredstev v federacijo in druge SR in 
SAP v prihodnjem petletnem obdobju po sedanjih projekcijah 
znašali okoli 9,3% družbenega proizvoda (v tem petletnem 
obdobju okoli 8,5%). t 

Ob upoštevanju vseh odlivov sredstev iz SR Slovenije bo v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju po sedanjih izračunih 
razpoložljivih za potrošnjo v SR Sloveniji okoli 3.230 milijard 
din ali okoli 88,7% družbenega proizvoda (v tem petletnem 
obdobju po ocenah okoli 90% družbenega proizvoda). Tako 
oblikovana sredstva pa ne bodo v celoti razpoložljiva za 
posamezne oblike končne potrošnje v SR Sloveniji. Ob pred- 
postavki, da se bo v prihodnjem petletnem obdobju nadaljeval 
proces intenzivne finančne sanacije združenega dela, bo po- 
trebno po sedanjih izračunih nameniti preko 3% družbenega 
proizvoda/za sanacijo izgub, za pokrivanje tečajnih razlik in 
drugih fiktivnih virov dohodka. 

Posamezne oblike končne potrošnje v SR Sloveniji pa bodo 
ob izvajanju prej nakazanih usmeritev v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju udeležene v družbenem proizvodu z nasled- 
njimi razmerji: 

- struktura v % 
- družbeni proizvod = 100 

Doseženo 
1981-83 

Ocena Razvojne 
1984-85 možnosti 

1986-1990 

razpoložljiva sredstva v 
SR Sloveniji 90,2 
vtem: 
sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela 
osebna potrošnja 40,9 
materialni izdatki 
neproizvodnih dejavnosti 9,0 
ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 24,8 
prirast zalog 15,5 

88,8 

1,5 
37,9 

9,5 

21,6 
18,3 

88,7 

3,1 
37,0 

9,4 

22,6 
16,6 

V. RAZVOJNE USMERITVE 

5.1. Smeri in problemi prestrukturiranja 
5.1.1.1. Nadaljevanje splošne gospodarske usmeritve v 

intenzivno gospodarjenje je pogojeno s pospešenim spremi- 
njanjem gospodarske strukture in kvalitete proizvodnje; le na 
ta način bomo dolgoročno omogočili višji dohodek na zapo- 
slenega in na sredstva (kar velja tudi za razvojne preusmeritve 
znotraj proizvodenj in dejavnosti), to je pogoj in predstavlja 
edino možnost, da bi ob omejenih naravnih in drugih virih 
zadostili intenzivni izvozni usmeritvi. 

Pri prizadevanjih za intenzifikacijo gospodarjenja je po- 

sebno pomembna kvaliteta investicijskih odločitev. Takšne 
odločitve morajo sloneti na upoštevanju ne samo podjetni- 
ških in sektorskih vidikov, temveč tudi narodnogospodarskih 
kriterijev, ki vrednotijo ekonomske, socialne, tehnološke, pro- 
storske, ekološke in druge vidike v daljšem časovnem ob- 
dobju in omogočajo tudi racionalno uporabo družbenih sred- 
stev. 

Pri odločanju o razvojnih programih bo treba izhajati iz 
dejstva, da se bo moralo naše gospodarstvo bolj odpreti v svet 
in da bo moralo razvijati proizvodnjo, ki bo na zahtevnih 
svetovnih trgih konkurenčna; to pa pomeni, da bo treba 
računati z normativi in standardi, ki veljajo v razvitih gospo- 
darstvih. Z ozirom na skromna sredstva, surovinske in ener- 
getske vire in ker tudi delovna sila postaja omejitveni faktor, 
nam ostajajo predvsem proizvodnje, kjer lahko koristimo po- 
tencialne prednosti visokega znanja in visoko kvalificiranega 
dela in množične inovativne dejavnosti. Gre torej za tehnolo- 
ško in razvojno intenzivne proizvodnje, kjer moramo na 
osnovi lastnega znanja in v povezavi s tujimi nosilci napredne 
tehnologije doseči na nekaterih ožjih sektorjih vrhunske do- 
sežke. Ob tem je potrebno doseči tudi večjo stopnjo sodelo- 
vanja med OZD na področju celotne Jugoslavije, tudi s prena- 
šanjem posameznih proizvodnih programov v druge repu- 
blike in pokrajini. 

Usposabljanje gospodarstva za realizacijo zahtevnejših po- 
bud, kot so kompletne proizvodne linije in objekti, zahteva, da 
bodo v različnih sektorjih in med njimi nastajali komplemen- 
tarni proizvodni programi, ki jih bo možno združevati in reali- 
zirati v kompleksnih ponudbah. Zato se je treba usmeriti v 
integralne razvojne programe, v njihovo izvajanje pa vključiti 
ne le organizacije združenega dela kovinske in elektro indu- 
strije, ampak tudi druge komplementarne dejavnosti, vključno 
z gradbenimi organizacijami, raziskovalnimi, projektantskimi 
in inženiring organizacijami. Le tako bo možno vzpostaviti 
potrebno povezavo med raziskovalci, tehnologi, projektanti in 
proizvajalci strojev in drugih komponent opreme ter uspešno 
in v vse večjem obsegu opredmetiti lastno znanje kot pogoj za 
dolgoročno nastopanje na domačem in zunanjih trgih. Vse to 
bo hkrati zahtevalo iniciativnost in fleksibilnost v povezovanju 
organizacij združenega dela ter organiziranje poslovno spo- 
sobnih asociacij, ki bi bile sposobne trajno ali občasno inte- 
grirati različne interese tehnološko in poslovno povezanih 
nosilcev odločitev. 

Več poudarka bomo morali dati razvoju maloserijske proiz- 
vodnje, ki bo po eni strani kooperant velikoserijske in indivi- 
dualne proizvodnje, po drugi strani pa bo zadovoljevala po- 
trebe kupcev. Gre za zelo fleksibilno proizvodnjo, ki mora biti 
visoko produktivna na osnovi najnovejših tehničnih pridobi- 
tev, kot so mikroračunalniki, mikroprocesorji in podobno 

V številnih organizacijah združenega dela bo za to potrebno 
doseči kadrovsko obnovo poslovodnih, razvojnih, komercial- 
nih in drugih potencialov; razširiti pa se bo moralo tudi 
permanentno izobraževanje in spodbujanje inventivne dejav- 
nosti kot stalne oblike uveljavljanja znanja v proizvodnji in 
upravljanju. 

Posebno pozornost bo treba posvetiti hitremu razvoju te- 
hnološko in razvojno intenzivnih programov, izvozno usmer- 
jenih, ki imajo največje potencialne možnosti za razvoj v 
elektroniki, strojegradnji, farmaciji, delih kemične industrije, 
proizvodnje prometnih sredstev, elektro in kovinsko predelo- 
valne industrije. 

Takšna proizvodna orientacija bo terjala hitrejši in kvalitet- 
nejši razvoj drobnega gospodarsta, ki bo vse bolj pomemben 
sestavni del prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva. 
Drobno gospodarstvo naj bi prevzelo tiste proizvodnje pro- 
grame, ki ne sodijo v industrijski način proizvodnje, kar velja 
posebno za tiste vrste maloserjske in proizvodnje po naročilu, 
ki temelji na najnovejših dosežkih znanosti. 

Gospodarski razvoj v obdobju 1986-90 bo bistveno odvisen 
od dinamike zamenjave opreme, ki je v Sloveniji v velikem 
deležu izrabljena. Modernizacija industrijskih proizvodenj bo 
morala teči selektivno in upoštevati zgornje usmeritve. 

5.1.1.2. Z namenom strukturne preobrazbe slovenskega 

** Spreleti In kvantificirani so sedal krlteri]! na nasledn|lh področ|lh: Industrija, 
trgovina In trgovinska skladišča, gostinstvo In turizem, drobno gospodarstvo, 
gradbeništvo In industrl|a gradbenega materiala, prolzvodn|a električne ener- 
gije, promet in zveze (brez infrastrukture). 
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gospodarstva je Družbeni plan razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 vpeljal kvalitativne investicijske usmeritve. 
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 pa je tudi kvantitativno določil minimalne 
zahteve, ki so potrebne za »prag« družbene in ekonomske 
upravičenosti. Naloga naslednjega srednjeročnega plana je, 
da pospeši in ponudi ob skromnih razpoložljivih sredstvih za 
investicije takšne zasnove in programe, ki ob upoštevanju 
kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva zagotavljajo kar 
največjo družbeno učinkovitost. Sedanje ocene namreč ka- 
žejo, da kljub realnejšemu vrednotenju proizvodnih činiteljev 
z uporabo politike realnega tečaja dinarja in obrestnih mer ne 
bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju preseženi struk- 
turni problemi slovenskega gospodarstva. Ti pa narekujejo 
nadaljnjo uporabo investicijskih kriterijev, ki zadevajo mini- 
malno ekonomsko učinkovitost dela in sredstev, izvozno 
usmerjenost, razvojno tehnološko intenzivnost, smotrno rabo 
energije in surovin, racionalno zaposlovanje ter prostorsko- 
ekološke zahteve oziroma omejitve. Asociacije združenega 
dela bodo v skladu s specifičnostmi22 posamezne dejavnosti 
določile kazalce za kriterije in jih kvantitativno opredelile v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov. 

V obdobju do sprejema naslednjega dogovora o temeljih 
plana je potrebno preveriti, ali ustrezajo omenjeni kriteriji 
razvojni zamisli novega srednjeročnega obdobja, kje jih do- 
polniti, spremeniti in zaostriti minimalne zahteve. Poleg tega 
je treba zavezati investitorje, da poskrbe za nemoten in ter- 
minski zamisli ustrezen potek investiranja z namenom, da se 
čas do aktivizacije kar najbolj skrajša. Zaostriti bo treba odgo- 
vornost pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi23 za r>edo- 
seganje pričakovanih rezultatov, za pomanjkljivosti v stro- 
kovni podlagi in odločitvi ali za opustitev uresničevanja inve- 
sticijske odločitve. 

V dogovoru o temeljih srednjeročnega plana za obdobje 
1986-1990 bo treba podaljšati veljavnost kriterijev za pre- 
strukturiranje gospodarstva, verjetno pa tudi dopolniti upo- 
števaje družbeni dogovor v SFR Jugoslaviji o načinu in skup- 
nih kriterijih družbene in ekonomske upravičenosti namera- 
vanih investicij24. Uvesti bo treba nov kazalec dinamične re- 
produkcijske sposobnosti in kvantificirati njegovo minimalno 
zahtevo, ki naj približa primerjavo ocenjevanja tudi medna- 
rodnim vidikom25. 

Na podlagi ocene razpoložljivih sredstev, smernic dolgo- 
ročnega plana in smeri kriterijev za izboljšanje gospodarske 
strukture predvidevamo, da bo predvidoma v srednjeročnem 
razdobju 1986-90 v globalu doseženo naslednje razmerje v 
strukturi proizvodnih investicij v osnovna sredstva združe- 
nega dela: 

Ocena 1983- Predvidev. Udeležba v celotnem 
1985 1986-1990 družbenem proizvodu 

1981-1985 
Gospodarske 
investicije skupaj (v 
mlrd din, cene 1983) 
v odstotkih skupaj 
1. Gospodarska 
infrastruktura 
2. Vlaganja v 
povečanje 

•proizvodnje hrane 
3. Vlaganje v 
izvozno pomembne 
industrijske 
panoge26 

- vtem: 
razvojno tehnološko 
intenzivne 
dejavnosti 
4. Vlaganje v 
modernizacijo surovin in 
reprodukcijskega 
materiala 
Skupai 1-4 
5. Ostalo 
(gradbeništvo, 
trgovina, gostinstvo 
itd.) 

458,0 
100,0 

21,8 

9,9 

21,5 

6,4 

7,3 
59,7 

40,3 

540,0 
100,0 

25,9 

8,9 

24,7 

8,0 

8,7 
68,2 

31,8 

14,2 

3,1 

1,3 

3,1 

0,9 

1,0 
8,5 

5,7 

14,9 

3,8 

1,3 

3,7 

1,2 

1,3 
10,1 

4,7 

Upoštevaje skromna razpoložljiva sredstva za investicije v 
osnovna sredstva in v takih razmerah dokaj visok delež druž- 
benega proizvoda za najnujnejšo gospodarsko infrastrukturo 
(vključno za kontinuiteto), nujno obnovo zastarelih metalur- 
ških zmogljivosti ter za uresničevanje programa samooskrbe 
SR Slovenije s hrano, so možnosti za znatnejše povečanje 
vlaganj v razvojno tehnološke dejavnosti (zlasti v elektroniko, 
strojegradnjo, farmacevtsko industrijo) odvisne poleg njiho- 
vih lastnih nadpovprečnih rezultatov tudo od družbene inter- 
vencije in možnosti višjih oblik gospodarskega sodelovanja s 
tujino na enakopravnejših osnovah. 

5.1.1.3. Večje vključevanje v mednarodno delitev dela bi 
moralo postati osnovni predpogoj intenziviranja in prestruk- 
turiranja proizvodnje. Zato si je treba prizadevati za večje 
povezovanje proizvajalcev surovin s predelovalno industrijo 
oziroma povezovanje v reprodukcijske celote, ki bodo pove- 
čevale izvoz zlasti na konvertibilno področje ter dosegale 
večji devizni priliv in v naslednjih letih zagotovile izboljšanje 
razmer v ekonomskih odnosih s tujino. 

Oblikovati bi morali tako izvozno ponudbo, ki bo ekonom- 
sko učinkovita in bo zagotavljala ustrezno kvaliteto, zaneslji- 
vost, sodobno oblikovanje, konkurenčnost in solidno servi- 
sno dejavnost. Povečati bi morali izvoz proizvodov višje stop- 
nje predelave zlasti tistih, ki v večji meri slonijo na lastnem 
znanju in tehnoloških rešitvah ter na domačih surovinah. 
Poleg tega bi morali povečati vključevanje v mednarodno 
delitev dela preko višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 

V okviru izvoza blaga bo industrija, ki sedaj izvozi okoli 95% 
vsega blaga, ostala še naprej nosilec izvoza. Med osnovnimi 
nosilci bodo strojna, kovinsko predelovalna, elektroindustrija 
in proizvodnja prometnih sredstev. Te industrijske panoge so 
v zadnjih letih povečale udeležbo v izvozu industrije od 40 do 
43%, hkrati pa so med tistimi, ki imajo znaten delež uvoza in 
zato ne dosegajo zadovoljivih neto deviznih učinkov. Po oce- 
nah naj bi te panoge v povprečju dosegle v obdobju 
1986-1990 hitrejšo rast izvoza od povprešne rasti izvoza ce- 
lotne industrije. V drugi skupini so kot nosilci izvoza zasto- 
pane tradicionalne izvozne panoge, ki že sedaj dosegajo 
dobre neto devizne učinke. Proizvodnje tekstila, usnja, lesa in 
papirja izvažajo okoli četrtino vsega izvoza industrije, ker bi v 
prihodnjem obdobju poizkušale izboljšati s konkurenčnejšo 
ponudbo. Predvidevajo hitrejšo realno rast izvoza od izvoza 
celotne industrije. 

Poleg blagovnega izvoza so možnosti tudi za povečanje 
neblagovnega izvoza predvsem v turizmu, kjer bi lahko dose- 
gli povprečno letno 10% povečanje deviznega priliva, v tran- 
sportu pa moramo v večji meri izkoristiti naše možnosti za 
vključevanje v mednarodno delitev dela preko tranzitne dejav- 
nosti. Pri investicijskih delih v tujini bi morali zagotoviti pred- 
vsem kompleksnejšo ponudbo in tudi izvoz naše opreme, kar 
paje odvisno od razvoja domače tehnologije. 

Ce želimo zares doseči trajnejšo usmeritev gospodarstva v 
izvoz, bi se struktura uvoza morala spremeniti. Glede na 
visoko stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev in zaradi tehno- 
loškega posodabljanja izvozne proizvodnje, bi moral uvoz 
opreme ponovno dobiti večji delež v uvozu blaga (okoli 20%). 

Čeprav bodo možnosti za tak uvoz zelo omejene, bi se 
morali zavzemati za to, da bi se organizacije združenega dela 
izvoznice v okviru svojih razpoložljivih sredstev lahko odlo- 
čale za svobodnejši uvoz le-te, s čimer bi Skušale preprečiti 
povečevanje odpisanosti in vsaj delno obdržati korak v tehno- 
loškem razvoju. 

Prednost pri uvozu opreme bi morale imeti zlasti proizvod- 
nje, ki neposredno izvažajo na konvertibilno področje, proiz- 

'25. čl. Zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu. Ur. I. SFRJ 21/82. 
'V dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 90 bo objavljen 

integralen tekst kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. 
Tu je mišljena zlasti interna stopnja donosnosti (internat rate of return) in neto 

sedanja vrednost (net present value), ki upoštevata donose in investicijske 
stroške tekom celotne življenjske dobe projekta ob dogovorjeni diskontni 
(obrestni) meri. 
^Statistični sistem ne omogoča spremljanja porabe investicijskih sredstev po 
skupinah programov, temveč po panogah. Izvozno pomembne panoge (izven 
surovinskih) naj bi tudi večino vlaganj namenjale zmogljivostim za pretežni ; 
izvoz. Te panoge so: predelava nekovinskih rudnin, proizvodnja prometnih 
sredstev, proizvodnja električnih strojev, predelava kemičnih izdelkov, proiz- 
vodnja končnih lesnih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, proizvodnja obutve 
in galanterije, predelava kavčuka, raznovrstna industrija. Te panoge so imele v 
obdobju 1976 do 1983 več kot 10% izvoza v celotnem prihodku. Statistika ne 
spremlja skupine izvozno usmerjenih investicij, kot so le-te opredeljene v 
Dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985. 



vodnje, ki v veliki meri oskrbujejo le-te in proizvodnje za 
osnovno oskrbo prebivalstva. Te proizvodnje bi morale imeti 
prednost tudi pri uvozu surovin in repromateriala. 

Prizadevati bi se morali za uravnoteženo regionalno struk- 
turo menjave. Menjava z zahodnimi razvitimi deželami bi v 
tem srednjeročnem obdobju, zaradi plačilnobilančnih in likvi- 
dnostnih potreb, morala obdržati visok delež v celotni me- 
njavi, pri čemer pa moramo doseči boljše pokritje uvoza z 
izvozom in odpraviti velik kronični primanjkljaj trgovinske 
bilance. Pospeševati bi morali razvoj višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja na enakopravnejši osnovi in postopoma 
zmanjševati našo tehnološko odvisnost. Pri menjavi s sociali- 
stičnimi deželami (zlasti s tistimi s klirinškim načinom plače- 
vanja) bi morali doseči uravnoteženo menjavo, upoštevaje 
dejstvo, da iz teh dežel ne bomo mogli uvažati le surovin 
temveč tudi njihove industrijske izdelke (segmente industrij- 
ske opreme). Bolj intenzivno bi povečevali menjavo z deže- 
lami v razvoju, kjer naj bi večji poudarek dobile zlasti višje 
oblike gospodarskega sodelovanja in skupna vlaganja. Seda- 
njo raven menjave s temi deželami bi dvignili tako, da bi zlasti 
v drugi polovici srednjeročnega obdobja nekoliko relativno 
znižali odvisnost od menjave s socialističnimi in razvitimi 
zahodnimi državami. 

V skladu s politiko nadaljnje krepitve dobrososedskih 
odnosov je treba še naprej razvijati obmejno gospodarsko 
sodelovanje. 

5.1.2. Upoštevaje temeljne razvojne 
usmeritve sodimo, da so na posameznih 
področjih primerne naslednje usmeritve: 

5.1.2.1. Tehnološko intenzivne proizvodnje 
a) Tudi v tem srednjeročnem obdobju bi morala biti te- 

meljna usmeritev v strojni industriji, da s kompletiranjem 
proizvodnega programa razvija specializacijo in višjo stopnjo 
predelave v ekonomskih serijah z namenom povečanja po- 
nudbe kompleksnih objektov in proizvodnih linij. Ob omeje- 
nih možnostih uvoza opreme in nujnosti večjega prodora na 
tuje trge na osnovi doma pridobljenih feferenc bi tako imela 
strojna industrija tudi velike možnosti, da ob sodelovanju 
zlasti elektronske industrije ter ostale jugoslovanske stroje- 
gradnje razvija in proizvaja strojno opremo in tehnologijo, ki 
bi v večji meri omogočila zamenjavo tehnično zastarele in že 
izkoriščene opreme zlasti v predelovalni industriji. Še naprej 
kaže selektivno pospeševati usmeritve razvoja v: računalniško 
krmiljene obdelovalne centre, proizvodne stroje in sisteme; 
komponente in izdelke za avtomatizacijo in robotizacijo te- 
hnoloških procesov: opremo in stroje za pridobivanje in pre- 
delavo energetskih surovin (premog, nafta, uran): opremo za 
hidroenergetske in termoenergetske objekte ter za nuklearne 
centrale; opremo za izkoriščanje nekonvencionalnih energet- 
skih virov; sisteme za globalno odvodnjavanje in navodnjava- 
nje; opremo za procesne tehnologije; stroje in naprave za 
pridelavo primarnih kmetijskih proizvodov ter kompletne te- 
hnološke linije za živilsko in farmacevtsko industrijo; naprave 
in sisteme za čiščenje odpadnih vod, čiščenje zraka in gospo- 
darno rabo odpadnih surovin ter opremo za ravnanje s komu- 
nalnimi odpadki; naprave in sisteme za transport, pretovor in 
skladiščenje, upoštevaje zlasti njihovo povezanost v logi- 
stične mreže. V teku so priprave za izgradnjo hidroenergetske 
verige na Savi in Muri, za kar je že ustanovljen poseben 
konzorcij, in priprave izvedbe projekta za razvoj in izdelavo 
računalniško krmiljenega obdelovalnega centra. Za realiza- 
cijo navedenih usmeritev bi bilo med drugim potrebno izbolj- 
šati kadrovsko strukturo, povečati vlaganje v razvojno raz- 
iskovalno dejavnost in razrešiti problem kreditiranja prodaje 
individualne investicijske opreme. 

b) V dosedanjem razvoju slovenske elektronske industrije 
so bili doseženi pomembni strokovni dosežki zlasti v nekate- 
rih tehnološko intenzivnih dejavnostih elektronike (mikroe- 
lektronika, optoelektronika) ter inovacijsko zahtevnih sis.em- 
skih dejavnostih (računalništvo, telekomunikacije, sistemi za 
avtomatizacijo), vendar pa njihovo proizvodno osvajanje in 
poslovni učinki zaostajajo za našimi potrebami in možnostmi, 
in dosežki, ki jih dosegajo zlasti razvite dežele. Strateški 
pomen teh dejavnosti za nadaljnje prestrukturiranje in usmer- 

janje slovenske industrije v selektivne, kakovostne, izvozno 
naravnane programe ter za lasten učinkovit razvoj narekuje 
pospešeni razvoj zlasti naslednjih programov: digitalni tele- 
komunikacijski sistemi; distribuirani računalniški sistemi; si- 
stemi za avtomatizacijo v energetiki, prometu, procesnih te- 
hnologijah; delovni stroji in roboti; procesno upravljanje de- 
lovnih, obdelovalnih strojev ter robotov; namembne elektro- 
nike, sistemi za klimatizacijo in izrabo odpadnih in alternativ- 
nih virov energije; proizvodnje nekaterih elektronskih in elek- 
tromehanskih tehnološko zahtevnih sestavnih delov, senzor- 
jev in izvršilnih sklopov za procesno industrijo, računalništvo 
in široko potrošnjo. Bazna tehnologija teh programov je iz 
mikroelektronike, optoelektronike in ostalih visokih tehnolo- 
gij. Vpliv programov z vgrajenimi mikroprocesorji bo posegel 
do izdelkov množične rabe, s čimer jim bo dal višjo uporabno 
vrednost. 

Pripravljene so zasnove ključnih strateških projektov na 
področju teleinformatike, avtomatike in kibernetike, računal- 
ništva in mikroelektronike. 

Predvsem na področju visokih tehnologij, osvajanju robo- 
tike in sistemov namembne elektronike, bi bilo potrebno 
uskladiti razvoj z ostalimi jugoslovanskimi proizvajalci. Prav 
tako bi bilo potrebno doseči tudi enotno razvojno politiko 
večjih sistemov (PTT, železnica, energetika), ki bi vplivala na 
usklajenost proizvodnih programov OZD elektroindustrije 
SFRJ in možnost učinkovitejšega izvoza. 

Poleg povečanih vlaganj v razvoj bo potrebno dopolnilno 
izobraževanje strokovnih delavcev za pridobivanje specializi- 
ranih znanj v skladu s tekočimi razvojnimi potrebami dejavno- 
sti in posameznih organizacij združenega dŠla. S široko druž- 
beno pomočjo bo nujno pospeševati razvoj ključnih tehnolo- 
ških področij (mikroelektronska tehnologija, programska 
oprema, robotika, tehnologija tekočih kristalov...). 

c) Določeno pozornost je treba dati razvdju farmacevtske 
industrije zaradi njene izrazite inventivno-razvojne intenziv- 
nosti, majhne porabe surovin in ker smo na tem področju 
dosegli razvojne rezultate, ki nam omogočajo uspešno uve- 
ljavljanje na svetovnih trgih in na tej osnovi intenzivno 
izvozno usmerjenost. 

Na usmeritev bodoče proizvodnje bo vplival njen sedanji 
razvoj in v letih 1981-1985 realizirane proizvodne kapacitete 
(fermentativno pridobivanje ergot alkaloidov, fleksibilna or- 
ganska sinteza) in priprava na proizvodnjo antibiotikov in 
polsintetskih antibiotikov. Na osnovi analiz sedanjega stanja 
šibke surovinske osnove, dobrih strokovnih kadrov, temelji- 
tega znanja in primernega varstva okolja menimo, da so 
potencialna področja nadaljnjega razvoja v naslednjem: po- 
leg obstoječe fermentacijske proizvodnje bo potrebno razvi- 
jati proizvodnjo novih surovin na fermentativni osnovi, kot so 
antibiotiki, polsintetski antibiotiki ter razvijati in sintetizirati 
nove zdravilne učinkovine. 

Za projekte na tem področju je nujno, da so izvozno usmer- 
jeni, ker so ekonomsko upravičene kapacitete večje kot je 
poraba. Za normalni razvoj bo potrebovala farmacevtska in- 
dustrija nove strokovne kadre različnih profilov (kemike, far- 
macevte, zdravnike, biologe itd.). Zadovoljitev potreb bo za- 
htevala povečanje števila visoko strokovnih kadrov, zlasti v 
razvojno-raziskovalnih organizacijah farmacevtske industrije, 
hkrati bo treba obstoječe kadre delno fudi preusmeriti na 
nova področja raziskav. 

Članica poslovne skupnosti Farmakem pripravljajo projekte 
za proizvodnjo farmacevtskih surovin (antibiotiki, zdravilne 
učinkovine s pomočjo organskih sintez) v Mengšu, Lendavi in 
Novem mestu. Kapacitete načrtovanih proizvodenj še niso 
opredeljene. 

d) Na področju gospodarskih cestnih vozil bi moral biti 
razvoj usmerjen v proizvodnjo vozil (tovorna, specialna, te- 
renska vozila, avtobusi), ki bodo sodobno zasnovana, ki bodo 
sestavljena iz čim manj uvoženih delov in dosegala take 
tehnične karakteristike in ostale zahteve, da bodo omogočale 
uspešen nastop na domačem in tujem trgu (varnost, poraba 
goriva, emisija škodljivih izpušnih plinov, hrup, kvaliteta in 
zanesljivost, udobnost, pogoji eksploatacije). V proizvodnem 
programu bo moral biti dan poudarek na dostavnih vozilih — 
lahke in težke kategorije za linijski in razvozni prevoz, na 
vozilih za specialne potrebe in na namenskih vozilih. Tako bi 
lahko do leta 1990 na področju razvoja in proizvodnje gospo- 
darskih cestnih vozil realizirali zahteve moderne koncepcije 
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vozil na področju lahke, srednje in težke kategorije ter delno 
na dostavnih vozilih. 

Pri izkoriščanju obstoječih proizvodnih kapacitet in pri raz- 
voju kvalitetne domače kooperantske industrije bi bilo po- 
trebno doseči tesnejše sodelovanje med jugoslovanskimi 
proizvajalci vozil. Še v nadalje bo smiselno kooperantsko 
sodelovanje s kvalitetnimi tujimi proizvajalci na razvoju in 
proizvodnji posameznih avtomobilskih delov in sklopov v 
okviru mednarodne delitve dela. 

Na področju osebnih vozil je v teku ponovno preverjanje in 
realizacija nekaterih sanacijskih programov in s tem preu- 
smerjanje na sodobnejši osebni avtomobil, na velikoserijsko 
proizvodnjo nekaterih avtomobilskih delov, na proizvodnjo 
prikolic na osnovi sendvič elementov ter na kvalitetnejši pro- 
izvodni program dvokolesnih motornih vozil. 

5.1.2.2. Druge predelovalne dejavnosti 
a) Glede na odpisanost opreme, ki znaša 90%, ter zaradi 

zastarelosti in izrabljenosti strojev je v tekstilni in oblačilni 
industriji nujno, da je osrednja usmeritev v tej industriji v 
obdobju 1986-1990 v modernizacijo ter obnovo tehnične 
opreme in v posodabljanje poslovanja. Modernizacija opreme 
in poslovanja bi morala potekati v skladu z razvojnimi kriteriji. 
V kolikor do teh zamenjav in izboljšav ne bo prišlo, lahko 
pričakujemo v naslednjem obdobju nazadovanje ali vsaj stag- 
niranje proizvodnje in konvertibilnega izvoza. Zato je nujen 
pristop k intenzivnejši izdelavi predlogov za investicijske pro- 
grame. 

Nujna bi bila Se večja preusmeritev na strokovno zahtev- 
nejšo in tehnično intenzivnejšo proizvodnjo tekstilnih izdel- 
kov, ki bi vsebovali več ustvarjalnosti in modne mikavnosti z 
več pestrosti. Tako bi bilo tudi možno povečanje deleža konč- 
nih izdelkov v konvertibilnem izvozu. Zaradi odpravljanja oz- 
kih grl in kompletiranja repro-celote je v tej proizvodnji po- 
trebno spreminjanje ter uvajanje novih proizvodnih progra- 
mov. Z uvajanjem mikroprocesorjev ter tesnejšim sodelova- 
njem in seznanjanjem z znanstveno raziskovalnim delom pa 
bi dosegli nujno potrebno modernizacijo poslovanja, brez 
katerega ne bi mogli doseči postavljenih ciljev v konvertibil- 
nem izvozu in proizvodnji. 

b) Podobno kot v tekstilni proizvodnji je tudi v usnjarski in 
usnjarsko predelovalni industriji za nadaljnji razvoj potrebno 
vlaganje v modernizacijo in rekonstrukcijo opreme ob poso- 
dabljanju poslovanja ter uvajanju in razvijanju proizvodnih 
programov, kar bi služilo boljšemu izvozu in večji ekonomski 
učinkovitosti. Zaradi pomanjkanja kož ter usnja in zmanjšanja 
uvozne odvisnosti je potrebno zagotoviti nemoten reproduk- 
cijski tok med klavniško industrijo, predelovalci in finalisti. 
Pomembna sta nadaljnja specializacija in delitev dela za do- 
seganje boljših poslovnih uspehov. Nujna so tudi nadaljnja 
vlaganja v čistilne naprave zaradi preprečevanja onesnaževa- 
nja okolice. 

c) V predelavi kemičnih izdelkov bo treba združevati delo 
in sredstva za zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za 
učinkovit razvoj. Za nemoten potek proizvodnje bo nujno 
skrbeti za nabavo surovin in reprodukcijskega materiala iz 
uvoza in iz drugih republik. Ob upoštevanju kvalitete in cene 
surovin in spoštovanju dobavnih rokov si bo potrebno priza- 
devati, da si s sovlaganji in samoupravnimi sporazumi zagoto- 
vimo za proizvodnjo čim več domačih surovin; z vključeva- 
njem v intenzivni izvoz pa stalen uvoz nekaterih surovin in 
intermediatov. Zaradi zastarelosti in iztrošenosti opreme bi 
bilo potrebno obnoviti, modernizirati in povečati proizvodne 
zmogljivosti predvsem tistih proizvodenj, ki so usmerjene v 
izvoz. 

Da bi gumarska industrija lahko sledila napredku tehnolo- 
gije v svetu in zadovoljevala potrebe domačega in tujih trgov, 
bo nujno povečati in modernizirati proizvodne zmogljivosti 
ter še nadaljevati z dosedanjim uspešnim sodelovanjem s 
tujim partnerjem. Pospešiti bi bilo potrebno prodor na tuje 
trge, predvsem z visokokvalitetnimi gumenimi izdelki ter se 
povezati s projektantskimi organizacijami za zagotovitev 
možnosti prenosa znanja in tehnologije na tuje trge. 

d) V lesni industriji je višja stopnja predelave in dvig kvali- 
tete proizvodov osnova nadaljnjemu razvoju. Več raziskoval- 
nega in kvalificiranega dela bi bilo potrebno usmeriti v izde- 
lavo kvalitetnih izdelkov v manjših serijah. To bi bila tudi 

osnova za dosego višjega cenovnega razreda na svetovnem 
trgu. Vse večji poudarek bo v lesarstvu treba dati razvijanju 
kompletnih ponudb in kompleksnih inženiringov na osnovi 
racionalnejše porabe lesne surovine, večji uporabi lesnih 
ostankov in nadaljnji substituciji lesa ter opreme in znanja, 
kar je pogoj za uveljavitev na zunanjem trgu. 

e) Z uvajanjem tehnologije v celulozno-papirni industriji za 
pridobivanje kvalitetnih vlaknin na osnovi uporabe vseh vrst 
domačega lesa (iglavcev in listavcev), večji uporabi lesnih 
ostankov in starega papirja bi bila proizvodnja vlaknin večja 
(lesovina 40.000 ton, polceluloza 15.000 ton, kar v razdobju 
1981-1985 ni bilo uresničeno) in bo nadomestila uvožene ter 
druge deficitarne vlaknine, potrebne za nadaljnjo predelavo. 
Z novimi zmogljivostmi vlaknin in papirnih strojev bi bila 
omogočena proizvodnja deficitarnih papirjev. V celulozno 
papirni industriji, ki je že tradicionalni izvoznik, bi bila s 
povečanjem surovinske osnove omogočena nadaljnja širitev 
izvoza izdelkov višje stopnje predelave in bi tudi devizno 
pokrivala nujen uvoz surovin in nadaljevala z ugodnimi prete- 
klimi proizvodnimi in izvoznimi trendi. Za proizvodnjo rotopa- 
pirja bo treba združevati sredstva, da se tako oskrbi družbeno 
pomembna informativna dejavnost. Tako naj bi se doseglo, da 
bi se devizna sredstva za uvoz potrebnega reprodukcijskega 
materiala zagotavljala iz drugih virov in se rotopapir kot 
najmanj oplemeniteni papir ne bi izvažal. 

f) Težišče razvoja grafične industrije naj bi bilo povečanje 
proizvodnih zmogljivosti v obstoječih obratih in dvig kvalitete 
proizvodov. To bi bilo mogoče doseči z boljšo organizacijo in 
delitvijo dela in s pospešeno modernizacijo tehnološkega 
procesa. S tem bi bilo možno postopoma tudi izkoristiti po- 
tencialne možnosti izvoza izdelkov grafične industrije ob upo- 
števanju, da sedaj izvažamo pretežno izdelke papirne indu- 
strije. 

Založniška dejavnost bi se morala prilagajati tržišču. Treba 
bi bilo doseči večji plasma knjige za znanega kupca preko 
svobodne menjave dela. Obseg proizvodnje na področju ča- 
sopisnega in revialnega tiska bi po oceni lahko dosegel nivo, 
ki je že bil dosežen v preteklih letih. Število edicij po naslovih, 
nakladah, obsegu strani in formatu se v prihodnjih letih ne bo 
bistveno povečalo. Za zagotovitev take proizvodnje je nujna 
nadomestitev izfrošene opreme v pripravi tiska in tisku vČGP 
Delo, ČGP Ljudska pravica, ČGP Dnevnik in ČGP Večer, Mari- 
bor. 

Financiranje mladinskega periodičnega tiska, dnevno-in- 
formativnega tiska in učbenikov naj bi se še nadalje urejalo z 
družbenim dogovorom. 

g) Osnovna usmeritev delovno intenzivne elektro industrije 
bi morala biti v tehnološki intenzifikaciji, ki bi omogočila, da 
se maksimalno izkoristi proizvodne in strokovne zmogljivosti, 
v izpopolnjevanju in posodabljanju proizvodnih programov in 
delovnih sredstev ter v postopni selekciji proizvodnih progra- 
mov v smeri večje tehnološke in razvojne intenzivnosti. Iz- 
delke teh dejavnosti (gospodinjski aparati, svetila, elektromo- 
torji, električna ročna orodja, avtoelektrični izdelki in drugi) bi 
bilo potrebno hitro prilagajati zahtevam trga, mednarodnim 
standardom, oz. zahtevam tujih kupcev in opremljati z izvir- 
nimi rešitvami na osnovi lastnega znanja ter tako omogočiti 
večji in konkurenčnejši nastop tudi na tujih trgih ter dolgoroč- 
nejše ugodne poslovne rezultate. 

Nujne bi bile naložbe v modernizacijo in razširitev razvojno- 
raziskovalnih zmogljivosti, v zagotavljanje kvalitete in zanes- 
ljivosti izdelkov, v informacijski sistem ter v visokoproduk- 
tivno opremo proizvodnih in spremljajočih dejavnosti. 

h) V kovinsko predelovalni dejavnosti kaže še naprej širiti in 
poglabljati kooperantske odnose s finalisti ostalih dejavnosti, 
zlasti z nosilci ključnih komponent v strojni industriji, elektro- 
niki, proizvodnji prometnih sredstev, lesni industriji in grad- 
beništvu. 

Z usmerjanjem proizvodnih programov na razvojno inten- 
zivnejše izdelke (kot so proizvodnja zahtevnejših ulitkov, 
preoblikovalnih orodij, fluidne tehnike in drugih), na izdelke z 
manjšo vsebnostjo surovin in energije ter s prilagajanjem 
potrebam trga, bi omogočili uspešnejše vključevanje tudi na 
tuje trge. 

i) V okviru raznovrstne industrije se je proizvodnja športne 
opreme po fizičnem obsegu približala že relativnemu opti- 
mumu in bo nadaljnji razvoj usmerjen v kvaliteto proizvodov 
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, in obogatitev asortimenta, nadaljevanje uveljavljanja in učvr- 
ščevanja na svetovnem trgu brez posredništva, na osnovi 
lastnega marketinga. Ponudbo na zunanjem trgu bi bilo 
možno razširiti s kompletno ponudbo športne opreme, to je z 
vključitvijo še drugih domačih proizvajalcev (športni rekviziti, 
obleka, obutev idr.). 

Povečati bi bilo treba vlaganja v znanstveno raziskovalno 
delo in zboljšati kadrovsko strukturo zaposlenih (srednje in 
višji strokovni kader, pri vzdrževanju pa t. i. obrtni kader). 

5. 1. 2. 3. Surovinska osnova 
a) V črni metalurgiji posodobitev jeklarn zaostaja za poso- 

dobitvijo v predelovalnih obratih. Proizvodnja surovega jekla 
v SM pečeh, ki znaša blizu 40% od skupne proizvodnje okrog 
800.000 ton letno, je v tehnološkem in ekonomskem pogledu 
neprimerna; le-te bo potrebno zamenjati z elektropečmi. Slo- 
venske železarne predvidevajo gradnjo nove jeklarne na Jese- 
nicah z zmogljivostjo 350.000 ton letno, od katere naj bi bilo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju realizirano do zmogljivo- 
sti 210.000, kar bi terjalo okrog 12 mlrd din. Predvidevajo tudi 
povečanje zmogljivosti proizvodnje surovega jekla v Štorah in 
posodobitev valjarne v Ravnah, kar bi zahtevalo še okrog 5 
mlrd din. S tem bi pridobili dodatnih 200.000 ton surovega 
jekla, blagovna proizvodnja pa bi se povečala od 750.000 na 
850.000 ton letno. Ob predvideni porabi 1.050.000 jeklenih 
izdelkov v Sloveniji leta 1990 bi na ta način zagotovili iz lastne 
proizvodnje 450.000 ton, medtem ko bi bilo potrebno dobiti iz 
drugih republik okrog 450.000, ostalo pa iz uvoza. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno nekaj 
sredstev usmeriti tudi v druge metalurške obrate s ciljem, da 
se optimizirajo zmogljivosti in izvedejo nujno potrebne zame- 
njave. 

b) Zaradi težav pri oskrbi z barvastimi kovinami bo po- 
trebno uporabljati v Sloveniji čim več odpadnih surovin in 
razvijati čim višjo stopnjo predelave. To velja zlasti za prede- 
lavo bakra in cinka pa tudi aluminija in svinca. V tem okviru je 
predvidena tudi naložba za povečanje proizvodnje blokov 
livnih zlitin iz sekundarnega aluminija od 2.000 na 6.000 ton 
letno. 

Slovenski predelovalci in uporabniki aluminija so v glavnem 
vezani na dobavo iz TGA Kidričevo. Tudi v prihodnjih letih ni 
izgledov, da bi dobili aluminij v drugih republikah. Potrebe po 
aluminiju znašajo v Sloveniji sedaj med 55.000 in 60.000 
tonami, po letu 1990 pa ocenjujemo, da se bodo potrebe 
povečale na 75.000 ton letno. 

Za nadaljnji razvoj proizvodnje primarnega aluminija je 
potrebna modernizacija, ker so sedanje zmogljivosti zelo za- 
starele, z nizko storilnostjo, visoko specifično porabo energije 
in surovin ter izredno slabimi delovnimi pogoji. Z moderniza- 
cijo po sedaj predvideni zasnovi TGA Kidričevo, ki bi jo izvedli 
v naslednjem srednjeročnem obdobju bi se povečala tudi 
proizvodnja primarnega aluminija od sedanjih 45.000 na 
70.000 ton letno. Vrednost naložbe bi znašala okrog 12 mlrd 
din. 

V rudniku svinca in cinka Mežica je osnovni problem zasta- 
relost rudarskih naprav in premajhen obseg geoloških razi- 
skav. Modernizacija je že v teku, nadaljevala pa se bo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju; cilj je poglabljanje ru- 
dnika in posodobitev odkopa in transporta. Od sedanjih 
240.000 ton se bo povečala proizvodnja svinčevo cinkove 
rude na 310.000 ton letno. Potrebne bodo stalne geološke 
raziskave zaradi odkrivanja zalog potrebnih za redno obrato- 
vanje. 

V rudniku živega srebra Idrija je potrebno rešiti odprta 
vprašanja v zvezi z njegovim nadaljnjim poslovanjem oziroma 
razvojem. 

c) Pri nekovinskih rudninah je v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju potrebno dati večji povdarek oplemenitenju ter s tem 
v zvezi naložbe usmeriti v izboljšanje tehnoloških postopkov 
in uvajanje novih. Potrebno bo izvajati stalne geološke razi- 
skave pri vseh nekovinskih rudninah, zlasti pa še pri kremeno- 
vih peskih, zaradi velikih potreb, nadalje pri glinah, kaolinu in 
surovinah za cementno industrijo. Širiti je potrebno tudi upo- 
rabo dolomita. 

Predelava nekovinskih rudnin mora v večjem obsegu izkori- 
stiti surovinsko osnovo, ki jo imamo v Sloveniji ter hitreje 
modernizirati in povečati proizvodnjo in izvoz, posebno ste- 

kla, abrazivov oziroma umetnih brusov in keramike. Pri proiz- 
vodnji keramike bo potrebno povečati tudi izbiro in kvaliteto, 
pri umetnih brusih razvijati nove materiale, pri termoizolacij- 
skih materialih pa dokončati modernizacijo, tako da bodo 
njihovi proizvodi še naprej ostali konkurenčni na zunanjem 
trgu. 

d) V bazni kemiji se naloge iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije 1981-1985 fazno uresničujejo in 
pretežni del nalog, opredeljenih v dogovoru, bo realiziranih. V 
tekočem srednjeročnem obdobju je bilo težišče na realizaciji 
in pripravi proizvodnih programov perspojin, kaširanih lami- 
natov, umetnih smol, pigmentiranih premazov površinsko ak- 
tivnih snovi, holin klorida, pentaeritritola škrobne in furanske 
kemije, farmacevtskih surovin, organskih kislin, natrijevega 
tripolifosfata, alkalij, železovih pigmentov, titanovega belila, 
umetnih gnojil, tekočih zaščitnih rastlinskih sredstev, kalcije- 
vega karbida, emulgatorjev, mehčal, poliesterskih folij in past 
ter propilenske kemije. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju se bodo izvajale na- 
loge za realizacijo proizvodnje pentaeritritola, površinsko ak- 
tivnih snovi in holin klorida. Vprašanje propilenske kemije bo 
potrebno obravnavati na osnovi noveliranega investicijskega 
programa, ki bo upošteval spremenjene razmere v Dina na 
Krku. 

Ker se naloge iz dogovora o temeljih plana SR Slovenije 
1981-1985 uresničujejo po fazah, je treba nadaljevati z reali- 
zacijo naslednjih nalog: proizvodnja perspojin, umetnih smol, 
pigmentiranih premazov, organskih kislin (fermentativna pro- 
izvodnja), železovih pigmentov, rastlinskih zaščitnih sredstev, 
kalcijevega karbida, mehčal, emulgatorjev, poliesterskih folij 
in past, fazna izgradnja umetnih gnojil, natrijevega tripolifos- 
fata, alkalij in fosforne kisline. 

Pričeti je treba s pripravo za izgradnjo proizvodnih kapaci- 
tet za predelavo maščob in metanola v proizvode višje vre- 
dnosti. 

Za realizacijo teh usmeritev v delovnih organizacijah prou- 
čujejo razvojne načrte, izdelujejo marketinške analize in inve- 
sticijske projekte. Za naslednje obdobje se predvideva fazno 
nadaljevanje pričetih zmogljivosti, izgradnja nekaterih novih 
in pripravljalna dela za nekatere nove zmogljivosti. 

Članice SOZD Kemija pripravljajo v Medvodah, Borovnici, 
Domžalah in Kočevju projekte za proizvodnjo umetnih mas in 
pigmentov s predvideno kapaciteto 20.000 ton letno. V Len- 
davi in Podgorici pri Ljubljani pripravljajo projekte za proiz- 
vodnjo pentaeritritola in fazno izgradnjo pespojin (perborati 
in karbonati). Z zmogljivostjo 9.000 oziroma do 15.000 ton 
letno. V Ljubljani (Moste) in Domžalah (Količevo) pripravljajo 
projekte za proizvodnjo površinsko aktivnih snovi in holin 
klorida ter proizvodnjo škroba z zmogljivostjo 9.500 oziroma 
10.000 ton. 

Članice v SOZD Kema proučujejo in opredeljujejo proiz- 
vodne zmogljivosti za fazno izgradnjo zmogljivosti umetnih 
gnojil, kalcijevega'karbida, tekočih rastlinskih zaščitnih sred- 
stev in proizvodnjo na osnovi maščob. 

V poslovni skupnosti farmakem proučujejo projekt fazne 
izgradnje proizvodnje organskih kislin na 10.000 ton (5000 ton 
novih kapacitet). 

V tovarni kemičnih izdelkov v Hrastniku proučujejo možno- 
sti nadaljevanja izgradnje zmogljivosti natrijevega tripolifos- 
fata na 40.000 ton letno; v Cinkarni Celje pa možnosti izgrad- 
nje zmogljivosti za proizvodnjo 5000 ton železovih pigmentov 
in intenzifikacijo proizvodnje titanovega dioksida na 26.000 
ton letno. 

V Iplasu Koper imajo pripravljen investicijski program za 
izgradnjo zmogljivosti propilenske kemije, ki upošteva spre- 
menjene razmere v Dina na Krku in možnost sodelovanja z 
rafinerijo na Reki. 

e) Lesno-predelovalna industrija Slovenije (lesarstvo, papir- 
ništvo) je glede možne oskrbe iz domačih gozdov že doseglo 
gornjo raven. Od skupne porabe lesa 3930 tisoč m bo možno 
pokriti iz domačih gozdov (skupno z ostanki lesa) približno 
76%, ostalo pa si bo potrebno zagotoviti pri proizvajalcih v 
drugih republikah (11%), oziroma iz uvoza (13%). 

Za zagotovitev surovinskega pokritja iz Slovenije bo nujno s 
proizvajalci lesa združevati finančna sredstva za obsežnejša 
vlaganja v gozdno proizvodnjo, v okviru tega v prenovo malo- 
donosnih gozdov, in osnovanje nasadov iglavcev in listavcev. 
Za zagotovitev dolgoročnejše oskrbe iz drugih republik bodo 
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morali porabniki lesa združevati sredstva za sovlaganja v 
gozdove v drugih republikah. Ob tem bo potrebno zagotoviti 
tudi ustrezne pogoje za eksploatacijo lesa v deželah v razvoju 
in nadaljevati s pogodbami za dobavo lesa iz socialističnih 
dežel. 

Pri iskanju drugih surovinskih virov bi bilo treba povečati 
zbiranje starega papirja in v ta namen izboljšati in izven SR 
Slovenije razširiti organiziranje zbiranja tega papirja. Poleg 
tega bo potrebno v večji meri uporabiti lesne ostanke za 
predelavo v vlaknine in plošče ter proučiti nadaljnje možnosti 
drugih nadomestnih surovin. 

Razpoložljivo lesno surovino bi bilo treba usklajevati z 
naraščajočimi potrebami predelave lesa, višje stopnje prede- 
lave. S tem bi ustvarili pogoje tudi za večji plasman na zuna- 
njem tržišču in za nadljnje preusmerjanje tehnologije v boljše 
izkoriščanje domačih surovin. 

5.1.2.4. Gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala 

Osnovna značilnost vseh aktivnosti gradbeništva v tekočem 
obdobju so prizadevanja za ublažitev posledic nenehnega 
upadanja fizičnega obsega del. Ob oceni, da se bo trend 
upadanja gradbene dejavnosti v Sloveniji v letu 1985 zausta- 
vil, bo osnova za planiranje nadaljnjega razvoja gradbeništva 
obseg del, ki bo kar za tretjino manjši od obsega v letu 1981, 
hkrati pa le 12% zmanjšano število zaposlenih. Problem viška 
kapacitet se je do sedaj v dobršni meri reševal z delom v 
drugih republikah in v tujini. Upadanje gradbene dejavnosti v 
Jugoslaviji in zastoji pri pridobivanju del v tujini pa pretijo, da 
se bo problem presežka gradbenih kapacitet še zaostril. 

Predvidena dinamika investiranja, ob izpostavljeni nuji po 
bistvenem izboljšanju tehnične strukture investicij, ne obeta 
možnosti za bistveno večje zaposlovanje gradbenih kapacitet 
v obdobju 1986-90, zato bo probleme tehnoloških viškov 
treba še naprej reševati z zmanjševanjem zaposlenih in s 
preusmerjanjem dela kapacitet v druge dejavnosti. Zmanjšan 
obseg gradbene dejavnosti ob koncu tekočega obdobja in le 
3 do 5 odstotna povprečna letna rast v prihodnjem obdobju 
bodo tako še nadalje izpostavljali nujo po povečanem angaži- 
ranju gradbenikov v tujini. Zato se bo moralo slovensko grad- 
beništvo za uspešnejše pridobivanje in izvajanje del v ostri 
mednarodni konkurenci učinkovito in racionalno organizirati 
in povezati ne samo na nivoju panoge, temveč tudi z nosilci 
tehnologij in izdelovalci opreme za nuđenje kompleksnih 
uslug, pa tudi z obstoječo zunanje-trgovinsko in predstavni- 
ško mrežo. Tako uspešno angažiranje v tujini, kot racionaliza- 
cija dela na domačih gradbiščih, pa zahtevajo vse bolj indu- 
strijske principe organizacije in postopke dela. Ti morajo biti 
vodilo pri načrtovanju organizacijskih in tehnoloških usmeri- 
tev v vseh fazah gradbenega procesa. 

V projektivni dejavnosti, kot ključni fazi v procesu oblikova- 
nja gradbene investicije, bo treba večji pomen posvetiti raz- 
vojnemu in raziskovalnemu delu. Posodabljanje dela v projek- 
tivi in operativi bo zahtevalo močnejšo računalniško podporo 
(odsotnost le-te je često že izločilni kriterij pri udeležbi na 
mednarodnih licitacijah), ob tem pa tudi aktivnejšo vlogo 
kalkulacij pri iskanju racionalnejših rešitev pri načrtovanju in 
gradnji objektov. 

Pri razvijanju tehnologij in izvajanju gradbenih del bi bilo 
nujno postopno doseči smotrnejšo koordinacijo in delitev 
dela. Ustvarjanje skupnega prihodka mora temeljiti na sode- 
lovanju ožje specializiranih udeležencev gradnje, kar bo 
osnova za kvalitetnejše in racionalnejše delo. Nujno bi bilo 
uskladiti, selekcionirati in dodatno izpopolniti obstoječe si- 
steme montažne gradnje in betonske prefabrikacije ob kriteri- 
jih skrajševanja rokov gradnje, manjše odvisnosti od teren- 
skih razmer, racionalizacije transportov, optimizacije obrato- 
valnih karakteristik itd. Predvsem v industrijski gradnji, bo 
treba dati večjo veljavo jeklenim montažnim konstrukcijam, ki 
omogočajo hitrejšo gradnjo in fleksibilnejše prilagajanje 
spreminjajočim se zahtevam proizvodnje. 

Izvajalci inštalacijskih in zaključnih del morajo v kontekstu 
industrializacije gradnje bolj slediti zahtevam po sodobnejših 
postopkih dela. Nuja po učinkovitejšem razvojnem delu bo tu 
zahtevala interesno, strokovno in ekonomsko povezovanje 
tudi s proizvajalci reprodukcijskih materialov. 

Industrija gradbenega materiala se bo morala predvsem 

razvojno tesneje povezati z gradbeništvom in bolj ažurno 
slediti zahtevam po sodobnejših materialih. Ob dokaj inten- 
zivni racionalizaciji in preusmerjanju pri porabi energetskih 
virov, ki že poteka, se bo morala proizvodnja preusmerjati na 
lažje, energetsko racionalnejše in finalno bolj obdelane mate- 
riale. Klasični beton, predvsem v nenosilnih delih objektov, 
bodo morali vse bolj nadomeščati lažji, izolativno ugodnejši 
in delovno racionalnejši materiali, pri čemer bo morala indu- 
strija gradbenega materiala bolj kot doslej slediti tudi svetov- 
nim spoznanjem in usmeritvam. 

5.1.2.5. Gozdarstvo 
V okviru dolgoročne razvojne usmeritve gozdarstva, ki 

predvideva povečano stopnjo intenzivnosti gospodarjenja z 
večjimi vlaganji v gozdove in smelejšim pristopom k izboljša- 
nju njihove kakovosti, bi morala biti v obdobju 1986-1990 
osnovna naloga ohranjanje in krepitev primarne vloge gozda, 
ki mora temeljiti na trajnosti gozdov in donosov upoštevaje 
optimalno izkoriščenost. 

V obdobju 1986-1990 bi znašal posek povprečno letno 
3.750.000 m3. V tej količini je vključen posek lesa v lesno 
proizvodnih in malodonosnih gozdovih, ki naj bi bili meliori- 
rani in bi pri tem napadlo okoli 130.000 m3 lesa - pretežno 
listavcev. Realizacija poseka v tej višini je pogojena z dosle- 
dnim uresničevanjem plana sečenj v zasebnem sektorju, ker 
so družbeni gozdovi že do sedaj maksimalno obremenjeni. Na 
tej osnovi bi znašala blagovna proizvodnja gozdnih sortimen- 
tov 2,600.000 m3 in to 1,550.000 m3 iglavcev in 1,050.000 m3 

listavcev. Z ozirom na zaostreno energetsko krizo se bodo 
količine lesa za lastno porabo povečale, zlasti drv za kurjavo, 
kar pomeni zmanjšanje blagovne proizvodnje gozdnih sorti- 
mentov, Možen obseg in struktura izkoriščanja gozdov zahte- 
vata naslednja vlaganja v gozdove: povprečno letno 5.000 ha, 
obnove 30.000 ha in 2.500 ha melioracij. Pri izgradnji 350 km 
gozdnih cest je pričakovati višje storške kot doslej (težji 
tereni, zahtevnejši načini gradnje idr.). Tehnične investicije v 
gozdartvu bi morale biti večje kot doslej, zaradi izvajanja 
obsežnejših gozdnobioloških del. 

Dolgoročno bo možno s snovanjem plantaž in intenzivnih 
lesnih nasadov povečati pridelavo lesa na slabo ali ne dovolj 
obdelanih kmetijskih zemljiščih. Investitorji, celulozna in pa- 
pirna industrija, bi morali zagotoviti tudi potrebno lokacijsko 
dokumentacijo, ki predstavlja konkreten pristop k letnemu 
osnovanju 1.200 ha plantaž in intenzivnih nasadov, gozdno 
gospodarske organizacije pa bodo dela izvajale. Kmetijske 
skupnosti morajo določiti kriterije in območja za plantažno 
proizvodnjo lesa. 

Iz sedanjega srednjeročnega obdobja se delno ne uresniču- 
jejo naloge, ki so bile postavljene pri gospodarjenju z gozdovi 
zasebnega sektorja, to je izraba rastiščnih in sestojnih poten- 
cialov kakovostne lesne surovine ob sočasni krepitvi splošno 
koristnih funkcij gozdov. Gozdno gospodarske organizacije 
naj bi posvetile več pozornosti kvalitetnejšemu gospodarjenju 
z gozdovi v tem sektorju, ob upoštevanju diferenciranega 
pristopa prilagojenega razmeram posameznih tipov gozdne 
posesti. Večje vključevanje zasebnega sektorja v intenzivno 
gospodarjenje z gozdovi je možno na podlagi ekonomskega 
interesa in večje vloge družbenega usmerjanja. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bi bilo potrebno na- 
daljevati s sanacijo gozdov, ki so bili poškdovani v velikih 
naravnih ujmah v zadnjih letih (Brkini, Gorenjska in drugod). 

Dolgoročno bi bilo treba urediti odnose med gozdarstvom 
in lovnim gospodarstvom tako, da se bodo vrste divjadi in 
njihov stalež v gozdovih vzdrževali v ravnovesju med rastlin- 
skimi in živalskimi vrstami. Pri tem bi bilo nujno s preventiv- 
nimi in regresivnimi ukrepi ohranjati stabilnost naravnih in 
gospodarsko preoblikovanih biocenoz. 

5. 1. 2. 6. Kmetijstvo, ribištvo in živilska 
industrija 

V kmetijstvu so bili v zadnjem obdobju doseženi nekateri 
kakovostni premiki, ki pomenijo v organizaciji in vsebini 
spodbudo tudi za nadaljnji razvoj. Pri tem so pomembni 
zlasti: kompleksen pristop k urejanju zemljišč, začetek orga^ 
nizirane skupne in tržne poljedelske proizvodnje z organizi- 
rano intenzifikacijo te proizvodnje, pristop k sprotnemu ureja- 
nju razvojnih vprašanj v živinoreji; sistemska zagotovitev 
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sredstev za usposabljanje kemtijskih zemljišč in za vzpodbu- 
janje tržne proizvodnje, organizirano prizadevanje za poveče- 
vanje izvoza in zagotavljanje deviz za uvoz repromateriala ter 
bolj organizirano povezovanje z drugimi območji v SFR Jugo- 
slaviji na trajnejših osnovah. 

V srednjeročnem obdobju 1986—1990 bi morala biti te- 
meljna naloga kmetijstva doseči vsaj 2,5% stabilno stopnjo 
rasti obsega primarne proizvodnje in s tem okoli 87% pokritje 
potreb z živežem 27), ob povečanju produktivnosti dela, ki naj 
okrepi dohodkovni položaj kmetijskih delavcev, izboljša 
oskrbo in poveča možnosti izvoza. To predstavlja naslednje 
proizvodne usmeritve: intenzifikacijo poljedelstva in travniš- 
tva z večanjem hektarskih pridelkov do ravni kmetijsko razvi- 
tih dežel na povečanem obsegu njiv, razvoj živinorejske proiz- 
vodnje na bistveno večji naslonitvi na lastne vire krme, razvoj 
sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva dosledno prilagoditi 
absolutnim vinogradniškim, hmeljarskim in sadjarskim zem- 
ljiščem, oziroma mikrorajonom primernim za gojenje poseb- 
nih vrst sadja (maline, jagode, ribez, borovnice, oljke) in 
zahtevam domačega in tujega trga: pospešiti razvoj semenar- 
stva za potrebe domačega trga in izvoz ter povečati ulov 
morskih rib in pospešiti razvoj sladkovodnega ribištva. 

V letu 1990 bi po prvih ocenah dosegli naslednjo tržno 
proizvodnjo: govejega mesa 52.000 ton, prašičjega mesa 
44.000 ton, perutninskega mesa 67.000 ton, mleka 470 mio 
litrov, pšenice 100.000 ton, sladkorne pese 360.000 ton in 
skupni pridelek koruze 400.000 ton. 

V zvezi z navedenimi cilji in usmeritvami izstopajo nasled- 
nje naloge: 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno dosle- 
dno varovanje kmetijske zemlje, njeno izboljševanje in,uspo- 
sabljanje. Nujno bo nadaljevati z vključevanjem zapuščene 
zemlje v obdelavo, povečati sklad njiv od sedanjih 252.000 ha 
na 280.000 ha in izboljšati rodovitnost te zemlje. Treba bo 
usposobiti 20.000 ha zemlje na osnovi hidromelioracij, 60.000 
ha na osnovi agromelioracij, 7.000 ha z namakanjem in 60.000 
ha na osnovi komasacij ter odkupiti 5.000 ha zemlje (s strani 
kmetijskih organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti). 

Več zemlje in izboljšanje njene rodovitnosti bo osnova 
hitrejšemu razvoju poljedelstva in travništva. Pri tem bo nujna 
tudi sprememba setvene strukture (intenzivnejši kolobar, do- 
sevki) ob upoštevanju naravnih razmer in ekonomskih zakoni- 
tosti pri uveljavljanju rajonizacije. Uvedba sodobne tehnolo- 
gije z doslednim izvajanjem agrotehničnih ukrepov (seme, 
gnojila, kolobar, dosevki, spravilo krme, siliranje) bo omogo- 
čila zvečanje hektarskih pridelkov na naslednjo raven; 

vsa organizirana 
proizvodnja tržna 

proizvodnja 

pšenica 
koruza 
sladkorna pesa 
krompir 
silažna koruza 

38 dt/ha 
55 dt/ha 

420 dt/ha 
200 dt/ha 
400 dt/ha 

50 dt/ha 
65 dt/ha 

420 dt/ha 
280 dt/ha 
400 dt/ha 

Učinkovitost intenzifikacije bo odvisna od doslednejše rajo- 
nizacije, opuščanja ozkih kolobarjev in izboljšanja setvene 
sestave. Nove tehnologije bodo morale upoštevati zahteve 
varstva okolja in možnost uporabe stranskih proizvodov. 

V živinoreji ostaja glavna proizvodna usmeritev govedoreja, 
z rejo kombiniranih pasem in vzpostavljanjem dolgoročnega 
ravnotežja med proizvodnjo mleka in mesa, v prašičereji mo- 
ramo ohraniti dosežen obseg farmske reje in povečati obseg 
proizvodnje v kooperaciji, razviti modele tržnih prašičerejskih 
kmetij. V perutninarstvu moramo povečati proizvodnjo jajc in 
stabilizirati proizvodnjo perutninskega mesa na sedaj dose- 
ženi ravni. Kot dopolnilne živinorejske usmeritve je potrebno 
razvijati rejo konj, ovac in čebelarstvo. 

Že v naslednjem srednjeročnem obdobju bi bilo treba 
ustvariti razmere za prestrukturiranje kmetijstva in za njegov 
enakovredni položaj v celotni gospodarski strukturi s spre- 
membo agrarne strukture, ki je bila doslej z veliko posestno in 
parcelno razdrobljenostjo temeljna ovira hitrejšemu razvoju 
in produktivnosti. Spreminjanje agrarne strukture bi moralo 
potekati s koncentracijo proizvodnih zmogljivosti (predvsem 

' bruto agregatna stopnja samooskrbe (brez krme!) 

zemlje in črede) preko novih oblik skupne rabe teh zmogljivo- 
sti. Koncentracija obdelovalne zemlje naj bi slonela na vklju- 
čevanju slabo obdelane in neobdelane zemlje ter zemlje last- 
nikov nekmetov v organizirano proizvodnjo na sedanjih čistih 
oz. potencialno čistih kmetijah, ki se profesionalno ukvarjajo 
s kmetijstvom ali zvečujejo svojo proizvodnjo in so nosilci 
razvoja v okviru zadružne organizacije. Za prenos zemlje bo 
treba izrabiti postopke kompleksnih agrarnih operacij (koma- 
sacije). Brezgotovinske oblike večanja koncentracije (dedo- 
vanje nad zemljiškim maksimumom, poroke, darila, volila) bi 
bilo treba izvzeti iz zakonskih omejitev. Cilj teh postopkov se 
mora odražati v proizvodni funkciji zemlje, to je v njeni čim- 
bolj družbeno smotrni in tehnološko, produktivni izrabi. 

Razvoj družbenega sektorja v smeri večanja proizvodnje je 
možno pričakovati le v ravninskih-severovzhodnih območjih 
Slovenije in še to vezano na ureditvene posege na zemljiščih. 
Večje širjenje z nakupi zemlje ne bo možno, ker akumulacija 
kmetijskih organizacij zadošča le za opremljanje in moderni- 
zacijo obstoječih zmogljivosti. Pomembnejši bo razvoj druž- 
benega sektorja v smeri kvalitetne proizvodne konsolidacije 
na višji ravni. Družbeni sektor bo nosilec prenosa novih te- 
hnologij v vsej proizvodnji; razviti mora poslovne koncepte v 
kooperacijskem sodelovanju na osnovi skupnih vlaganj med 
družbenimi in zasebnimi proizvajalci s ciljem racionalnejšega 
pridelovanja in izrabe zemlje. 

V zadružništvu bo nujna krepitev profesionalne funkcije z 
večanjem števila članov in širjenje obsega družbeno organizi- 
rane, tržno usmerjene kmetijske proizvodnje. V organizacijah 
združenih kmetov bo treba razviti take družbenoekonomske 
odnose, ki bodo temeljili na skupnem planiranju, zagotavlja- 
nju repromateriala, zagotavljanju sredstev za reprodukcijo in 
za naložbe ter krepitev pravic članstva pri odločanju v za- 
drugi. S tako opredeljeno funkcijo zadrug se bo krepila njena 
vloga v reproverigi in v doseganju planirane tržne proizvod- 
nje. V tej smeri bodo naravnani tudi ukrepi ekonomske poli- 
tike. 

V sodelovanju z zadružnimi organizacijami bi morale ob- 
čine opredeliti v skladu z usmeritvami v srednjeročnih (dolgo- 
ročnih) planskih dokumentih letne programe proizvodnje, 
intenzifikacije in odkupa kmetijskih proizvodov (setveni pro- 
grami). S sprotno valorizacijo katastrskega dohodka naj bi 
zagotovili realno obdavčevanje, pospeševali večjo obdelavo 
kmetijskih zemljišč in večjo tržnost; z davčnimi olajšavami bi 
podpirali iste lastnike zemlje, ki bodo vključeni v program 
družbeno organizirane tržne proizvodnje. 

V kmetijstvu bo treba zaposlovati več kadrov s komple- 
ksnim obvladovanjem znanja kmetijskih tehnologij, zagotoviti 
možnosti prenosa znanja in tehnoloških poznanj do vsake 
pridelovalne enote. Razvoj raziskovalnega dela mora bolj 
slediti potrebam prakse, iskanju novih modelov spreminjanja 
agrarne strukture in koncentracije, izboljšanju sortnega se- 
stava (semenarstvo) in genetskega potenciala v živinoreji, 
razvoju novih tehnologij v živilski industriji in substituciji 
uvoza (interdisciplinarnost in biotehnologija). 

V posameznih vejah živilske industrije (npr. predelava sadja 
in zelenjave, vina, mleka) bo treba uskladiti proizvodne pro- 
grame predelave, kar ovira načrtovanje razvoja, zagotavljanje 
surovin, organizacijo tržnega nastopa, skupno predelavo 
stranskih proizvodov in racionalizacijo proizvodnega pro- 
cesa. Neenakomerna uporaba razpoložljivih zmogljivosti je 
namreč pri večini predelovalnih organizacij posledica premaj- 
hne povezanosti teh organizacij s proizvajalci surovin na 
trajnejših osnovah, v večji meri bo treba vskladiti tudi razvoj 
drugih vej industrije (strojne, kemične, farmacevtske, pa- 
pirne) s potrebami živilske industrije. 

V živilski industriji bi bilo treba predvsem omogočiti priori- 
tetni razvoj tistih vej, pri katerih ima Slovenija prednosti tako z 
vidika (pretežnega dela) doma pridelanih surovin kot doseže- 
nega tehnološkega razvoja. To so: predelava mleka, proizvod- 
nja in predelava mesa, predelava rib, proizvodnja vin, prede- 
lava sadja in zelenjave ter sekundarnih surovin. V okviru tega 
je treba: pri predelavi mleka razširiti asortiment in v ta namen 
dokončati rekonstrukcije oziroma novogradnje regijskih mle-> 
kam; v klavno-predelovalni industriji usposobiti obrate za 
klanje prašičev in hlajenje mesa, proizvodnjo konzerv in me- 
snih izdelkov; modernizirati tehnološki postopek proizvodnje 
kakovostnih vin za izvoz; izpopolniti in uskladiti predelovalne 
zmogljivosti sadja in zelenjave z razvijanjem modernejših 
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tehnoloških postopkov zaradi uspešnejšega nastopa na zuna- 
njem trgu; rekonstruirati obrat za predelavo klavniških in 
živilskih odpadkov (v Zalogu); sanirati obstoječe obrate za 
predelavo klavničnih in živalskih odpadkov (v Murski Soboti 
in v Perutnini Ptuj) ter pripraviti vse potrebno za gradnjo 
obrata za predelavo živalskih odpadkov odprtega tipa v se- 
verno vzhodni Sloveniji. 

Zagotoviti bi bilo treba tudi razvoj kapacitet za proizvodnjo 
osnovnih prehranskih proizvodov potrebnih za oskrbo v SR 
Sloveniji. V ta namen bo treba: v mlinski industriji tehnološko 
izpopolniti kapacitete, predelovalno industrijo razviti v višje 
stopnje predelave, zgraditi zmogljivosti silosov ter skladišč za 
potrebe proizvodnje in rezerv, rekonstruirati pekarne v smeri 
posodobitve in razširitve asortimenta, usposobiti zmogljivosti 
za proizvodnjo pekarskega kvasa; oljarsko industrijo vzdrže- 
vati v takem obsegu, da bo zagotovila slovenskim potrošni- 
kom potrebne količine rastlinskih jedilnih olj (ob zagotovitvi 
potrebnih surovin); v tovarni sladkorja Ormož preusmeriti del 
proizvodnje v specialne vrste sladkorja v skladu s potrebami 
tržišča in ekonomičnostjo poslovanja. Poleg razvijanja proiz- 
vodnih programov, ki zagotavljajo nemoteno oskrbo bo treba 
upoštevati tudi razvoj tiste živilske industrije, ki je izvozno 
usmerjena (npr. proizvodnje dehidratov, koncentratov, aditi- 
vov, konditorskih izdelkov). Razvoj mešalnic krmil naj bi se 
usmeril predvsem v pripravo superkoncentratov kot dodatek 
doma pridelani krmi. 

V tobačni industriji bi bilo treba prestrukturirati proizvodnjo 
z uveljavitvijo nove blagovne znamke in višjo kvaliteto doma- 
čih cigaret ter povečati izvoz; zagotoviti ustrezno kvaliteto 
surovega oz. fermentiranega tobaka. 

Za uresničenje navedenih nalog bi bilo treba v družbeni in 
zasebni sektor kmetijstva in ribištva investirati okoli 44 mlrd 
din (po cenah iz leta 1983), v živilsko industrijo pa okoli 25 
mlrd din. 

5.1.2.7. Promet 
Nadaljnji razvoj na področju prometa in zvez Slovenije 

pogojuje, med drugim, nujnost strukturnih spremomb na trži- 
šču transportnih storitev predvsem z vidika odprave doseže- 
nega razmerja med javnimi režijskimi in privatnimi prevozniki; 
izgradnjo in modernizacijo magistralnih in tranzitnih promet- 
nih zmogljivosti ob posebni skrbi za odpravo ozkih grl in 
racionalen pretok na regionalnem in lokalnem prometnem 
omrežju; pospešen razvoj železniškega in ptt prometa, tipiza- 
cijo, unifikacijo in standardizacijo sredstev in opreme inte- 
gralnega transporta ter družbeno smotrn razvoj vseh ostalih 
transportnih modusov ob zaustavitvi naraščanja prevozov z 
voznim parkom za lastne potrebe. 

Na tej podlagi bo potrebno bistveno spremeniti in izboljšati 
tehniko in tehnologijo železniškega prevoznega procesa, 
spodbujati gospodarsko in poslovno usmeritev Železnice ter 
razvijati samoupravno in predvsem tehnično tehnološko po- 
vezanost z ostalimi ŽTO na mreži J Ž. Tudi v naslednjih letih bi 
bilo potrebno nadaljevati s prizadevanji za zmanjšanje stro- 
škov poslovanja in izKoriščanjem notranjih rezerv, ter ob večji 
stopnji substitucije cestnih prevozov z železniškimi in boljši 
kvaliteti železniških prevoznih storitev (povečanje komer- 
cialne hitrosti in hitrosti dostave blaga, povečanje rednosti 
prevozov, hitrosti obtoka vagonov itd.) zagotoviti množično 
usmerjanje in koncentracijo prometnih tokov na železnici, 
predvsem pa na večjih razdaljih. 

Luka Koper naj bi sledila razvoju sodobne tehnike in tehno- 
logije skladiščenja in pretovora blaga ob nadaljnji specializa- 
ciji luških zmogljivosti za RO-RO in LO-LO promet ter za 
promet razsutih tovorov, lesa. Žitaric, tekočih kemikalij, ute- 
kočinjenega naftnega plina itd. K večji valorizaciji ugodnega 
geoprometnega položaja luke Koper pa naj bi prispevali 
uvedba železniške trajektne linije med luko Koper in lukami 
Bližnjega vzhoda ter usposobitev proste carinske cone v luki. 

Zaustavitev nadaljnjega stihijskega in nekoordiniranega 
razvoja cestnega prometa pogojuje diferenciacijo cestnih 
prevozov, to je družbeno upravičen razvoj javnega blagov- 
nega in potniškega cestnega prometa, medtem ko bi bilo delo 
režijskih in zasebnih prevoznikov potrebno omejiti le na do- 
stavne prevoze ter na zaključne prevoze v smislu »od vrat do 
vrat«. Zaradi energetskih zahtev in zahtev okolja pa bi bilo 
potrebno spodbujati razvoj javnega mestnega in primestnega 
potniškega prometa. Zaradi varovanja cestišč pred preko- 
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merno obrabo bo treba omejiti nabavo težkih tovornih vozil in 
osne pritiske na posameznih bolj ogroženih cestnih odsekih. 
Posebno pozornost bi bilo potrebno podati zvišanju varnosti 
cestnih prevozov tudi z uvajanjem sodobne signalnovar- 
nostne opreme in informacijskih sistemov za regulacijo pro- 
meta. 

Slovenski trgovski mornarici bi bilo potrebno zagotoviti 
nemoteno in trajno obnovo ladjevja ob spreminjanju njegove 
strukture v korist tehnično sodobnega in specializiranega 
ladjevja (za intermodalni kontejnerski promet, za promet raz- 
sutih tovorov in prevoz hlodovine, itd.), da bi lahko s prevze- 
mom domačih in tranzitnih blagovnih tokov ter v prosti plovbi 
v večji meri prispevala k naši zunanjetrgovinski plačilni bi- 
lanci. 

Naš zračni prevoznik naj bi s sodobno t. j. varno in ekono- 
mično zračno floto pospešeno razvijal redni in izredni domači 
in mednarodni letalski promet predvsem pa z osrednjega 
slovenskega letališča Ljubljana ter s STOL letali razširjal si- 
stem zračnih prevozov tudi na ostala regionalna središča. 

Nadaljnji razvoj integralnega transporta bi moral sloneti na 
pospešenem uvajanju sodobne transportno manipulativne i 
opreme za gibanje in shranjevanje substrata, t. j. pospešeni 
kontejnerizaciji in paletizaciji substrata, razširitvi mreže indu- 
strijskih tirov ter sodobno opremljenih sklad iščno-pretovor- 
nih zmogljivosti, kombiniranih prevozov cestnih vozil po Že- 
leznici, RO-RO in LO-LO prevozov itd. 

Potreba po pospešeni racionalizaciji pretoka blaga v slo- 
venskem prostoru poudarja pomen špediterskih organizacij 
združenega dela, ki bi kot kreator družbeno racionalnih pro- 
metnih tokov morale pričeti z izdelavo primerjalnih kalkulacij 
za izbor optimalne transportne poti oz. za izbor optimalnega 
transportnega sredstva. Prav tako bi bilo potrebno uveljaviti 
spremljanje transportnih stroškov po enotni metodologiji za 
zajemanje teh stroškov v gospodarstvu. . 

Boljše zadovoljevanje naraščajočih potreb po poštnih in 
predvsem telekomunikacijskih storitvah ter vse zahtevnejše 
oblike medsebojnega komuniciranja zahtevajo uvajanje novih 
in zahtevnejših ptt storitev, ki pa jih bi bilo mogoče zagotoviti 
le z uporabo sodobnih tehničnih in tehnoloških dosežkov na 
tem področju. Zato bi bilo med drugim potrebno izboljšati 
sprejem, obdelavo in dostavo pošiljk, uvesti nove t. j. teleteks, 
faksimile in videotekst storitve ter predvsem bistveno pove- 
čati zadovoljevanje potreb po telefonskih storitvah in kvalitet- 
nejšem delovanju telefonskega omrežja 

5.1.2.8. Gostinstvo in turizem 
Kljub nekaterim uspehom zlasti v razvoju tujskega turizma 

turistično gospodarstvo v tekočem srednjeročnem obdobju 
ne dosega zastavljenih planskih ciljev. 

Vzroki za odstopanja so zlasti v pomanjkanju koordinacije 
različnih področij pri oblikovanju celovite turistične po- 
nudbe,26 problematični oskrbi s prehrambnimi proizvodi in 
drugim blagom za zadovoljevanje potreb turistov, zaradi 
splošnih gospodarskih in družbenih razmer pri nas, v manjših 
investicijskih sredstvih za naložbe v turizem od planiranih, kar 
je tudi posledica, zmanjšanju interesa ostalih področij gospo- 
darstva za združevanje sredstev pri novih naložbah/" V po- 
manjkanju strokovnih kadrov in nizki izobrazbeni ravni zapo- 
slenih. 

V analizi dolgoročnih razvojnih možnosti je dan poudarek 
kvalitetnejšemu in hitrejšemu razvoju turizma, pogojenemu s 
celovitostjo turistične ponudbe, kulturno ravnijo turističnih in 
vseh spremljajočih storitev ter kreativnejšo in bistveno okrep- 
ljeno vlogo osebnega dela.30 Razvoj naj bi potekal integrirano 
na tehnološkem, organizacijskem, dohodkovnem, tržnem, ka- 
drovskem itd. področju. 

Visoka stopnja sedanje izkoriščenosti predvsem hotelskih 
prenočitvenih zmogljivosti in omejene možnosti zmanjšanja 
sezonske koncentracije predvsem tujih gostov opozarjajo na 
nujnost izboljšanja obstoječih prenočitvenih zmogljivosti, iz- 

"Z vključevanjem drugih dejavnosti: živilstvo, kmetijstvo, trgovina, promet in 
zveze, drobno gospodarstvo, obrt, komunala, zdravstvo, kultura, umetnost, 
društvene dejavnosti, kongresna in izobraževalna dejavnost. 
'Zaradi sprememb zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

turistično gospodarstvo razpolaga z manj devizami in je zmanjšana atraktivnost 
za naložbe. 
" Taka usmeritev je podkrepljena v dolgoročnih programih gospodarske stabili- 
zacije. 
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gradnje novih in spremljajočih objektov (športnih, rekreativ- 
nih, zabaviščnih, itd.). Do leta 1990 bi po oceni potrebovali 
okoli 10.000 dodatnih ležišč v družbenem in zasebnem sek- 
torju. 

Izboljšave v turistični ponudbi (te bi morale na podlagi večje 
kvalitete omogočiti večji iztržek), boljše koriščenje obstoječih 
zmogljivosti,3tpovečanje nastanitvenih zmogljivosti in izgrad- 
nja spremljajočih objektov bi po ocenah omogočili okoli 4% 
rast turističnega prometa in s tem bi lahko ustvarili okoli 10 
milijonov nočitev. Ob predvideni 6% rasti tujih nočitev in 
povečani dnevni potrošnji tujih turistov na osnovi boljše 
izvenpenzionske ponudbe (storitve in blago), bi bilo mogoče 
povečati turistični devizni priliv za okoli 10% letno tako, da bi 
v letu 1990 dosegli okoli 350-400 mio dolarjev.32 Domači 
turistični promet bi po dosedanjih gibanjih in tendencah v 
spremembi strukture porabe naraščal največ 2% letno. 

Kvalitetni slovenski prostor omogoča razvoj stacionarnega 
in vseh drugih oblik turizma (navtični, lovski, pohodništvo 
itd.) na obaii in Krasu, v alpskem in gorskem svetu in v 
naravnih zdraviliščih. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju v Sloveniji računamo 
z naraščanjem števila tranzitnih gostov in izletnikov, katerim 
bi bilo potrebno prilagoditi turistično ponudbo (izgradnja 
trgovskih centrov, servisnih delavnic, brezcarinskih trgovin, 
motelov, turističnih poti ipd.). 

Za boljšo izkoriščenost kvalitetnih prostorskih možnosti za 
razvoj turizma na podeželju in kmečkega turizma predvsem 
na Tolminskem, Gorenjskem, v Zgornjesavinjski dolini, na 
Koroškem in na Pohorju je potrebna zlasti organizirana nalož- 
bena politika, večja odgovornost jemalcev kreditov pri izrabi 
namenskih sredstev in povezava pri prodaji zmogljivosti. 

Vključevanje samostojnega osebnega dela s čim širšim 
obsegom gostinske dejavnosti (prenočitvene zmogljivosti, 
prehrambni obrati) in drugih storitvenih dejavnosti, s pospe- 
šenim razvojem domače in umetne obrti in odpiranjem zaseb- 
nih trgovin ter sodelovanje zasebnega in družbenega sektorja 
tudi omogoči hiter razvoj kakovostne turistične ponudbe, ki 
se hitreje prilagaja turističnemu povpraševanju. 

V turističnem gospodarstvu bi bilo nujno okrepiti strokovno 
izobraževanje kadrov ter večjo popularizacijo gostinskega 
poklica pri mladini. Istočasno je treba dvigniti strokovno ra- 
ven zaposlenih tudi v ostalih spremljajočih dejavnostih, ki se 
vključujejo v turistično ponudbo. Ustvariti bo potrebno po- 
goje za intenzivnejše in stalno zaposlovanje kvalitetnih turi- 
stičnih delavcev, za združevanje kadrov na ravni delovne 
organizacije, sestavljene organizacije ali poslovne skupnosti 
ter izmenjave delavcev med organizacijami združenega dela z 
različnimi sezonami.33 Organizacije združenega dela naj 
hkrati z investicijskimi programi razvoja izdelajo tudi pro- 
grame potreb po delavcih in pripravijo programe usposablja- 
nja. V posebni izobraževalni skupnosti je treba prilagoditi 
obseg in proces Izobraževanja. 

Nadaljevati se mora s poslovnim in dohodkovnim povezo- 
vanjem organizacij združenega dela turizma in gostinstva 
med seboj in z organizacijami združenega dela ostalih podro- 
čij za enoten nastop na turističnih tržiščih in izboljšati organi- 
ziranost turističnega gospodarstva s tem, da je turistična 
regija - kraj osnovna enota v kateri se oblikuje turistična 
ponudba. 

5.1.2.9. Drobno gospodarstvo 
Zahteva razvojne politike po prestrukturiranju in moderni- 

zaciji gospodarstva, možnosti zaposlovanja in dodatnega an- 
gažiranja družbenih in zasebnih sredstev narekujejo, da v 
prihodnjih letih dosežemo odločen premik pri uresničevanju 
politike razvoja drobnega gospodarstva. Za to so možnosti ob 
intenzivnem prestrukturiranju in racionalizaciji industrijske 

Povečanje izkoriščenosti dopolnilnih kapacitet za 10 dni letno izven glavne 
sezone, ziasti v juniju in septembru, z družinami brez šoloobveznih otrok in 
prebivalci tretje življenjske dobe. bi ob sedanji nizki 14% izkoriščenosti prispe- 
valo do leta 1990 okoli 4% dodatnih prenočitev. 

Izhodišče je 250 mio S. ki bi jih po oceni dosegli leta 1985 s tem. da bi bila letna 
rast v letih 1984 in 1985 20%. Devizni priliv v višini 400 mio S bo dosegljiv z 
upoštevanjem tudi deviznega priliva ustvarjenega v prometu in zvezah, prodaji 
blaga in »pravljenih storitvah, ki bodo dosežene s turizmom. Izpopolniti je treba 
metodologijo ugotavljanja in razporejanja celotnega deviznega priliva od turi- 
zma. 

Možna rast zaposlenosti v tem obdobju bi bila 1.5-2% letno, kar je hitreje od 
splošne stopnje rasti zaposlenosti. 

proizvodnje ter ustreznih ukrepov zlasti v občinah. V projek- 
ciji se računa s povečanjem udeležbe drobnega gospodarstva 
v družbenem proizvodu od okoli 8,5% na 12,5% oziroma s 
stopnjo rasti okoli 12% letno. 

Izrazit porast bi morali doseči na področju kooperacije 
blagovne proizvodnje in proizvodnje za trg, hiter porast pa 
tudi pri kooperaciji storitev in storitvah občanom. Ob tako 
intenzivnem razvoju bi drobno gospodarstvo lahko prevzelo 
del tehnološkega presežka delavcev, ki nastaja pri prestruktu- 
riranju gospodarstva, 

5.1.2.10 Notranja trgovina 
Že od leta 1979 posluje trgovina v pogojih zamrznjenih 

marž. Za normalno poslovanje trgovini primanjkuje lastnih 
obratnih sredstev. Možnosti za najemanje kreditov, zaradi 
zaostrene kreditne politike in visokih obrestnih mer, prak- 
tično ni. Na področju cenovne politike ni možnosti prostega 
oblikovanja maloprodajnih cen. Kazalo bi oblikovati rešitve, 
da bi se lahko organizacije združenega dela proizvodnje in 
trgovine same dogovorile o pokrivanju stroškov blagovnega 
prometa brez administrativnih posegov in to na podlagi odno- 
sov skupnega prihodka. Razpoložljiva sredstva za investicije v 
notranji trgovini ne zadoščajo, ni tudi virov za obratna sred- 
stva, to pa pomeni, da kolikor ne bodo dosežene pozitivne 
spremembe v poslovanju notranje trgovine, ne moremo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju pričakovati razširjene re- 
produkcije. Notranja trgovina pa je tudi neracionalno organi- 
zirana, kar se kaže v dejstvu, da je število trgovin na debelo in 
na drobno približno enako, kar povzroča podvajanje zalog v 
skladiščih in s tem neracionalno vezavo sredstev. To kliče po 
ukrepih na področju organizacije notranje trgovine. 

V obdobju 1986-1990 bo treba zagotoviti skladen razvoj 
trgovine z razvojem in potrebami proizvodnje. Zato bi morala 
trgovina iskati svoj interes v proizvodnji, krepiti nadaljnjo 
specializacijo, organizirati velike sodobne organizacije, 
ustrezno opremljene s kadri in materialnimi sredstvi. Zagoto- 
viti je treba tudi nadaljnji razvoj skladiščno-distribucijskih in 
prodajno poslovnih kapacitet. 

5.1.2.11. Znanost in raziskovalna dejavnost 
Raziskovalna dejavnost bo v prihodnjem srednjeročnem 

obdobju morala prevzeti nase večje breme odgovornosti za 
nadaljnji družbeni razvoj. Ob nujnih spremembah v širši 
družbi34 bi se morala tudi raziskovalna dejavnost sama pre- 
strukturirati v smislu priprave na odgovorne naloge, ki jo kot 
enega nosilnih dejavnikov razvoja čakajo v prihodnje. 

V bodoče bo potrebno še povečati število raziskovalcev v 
gospodarstvu, povečati število raziskovalnih organizacij in 
enot v gospodarstvu in število trajnejših, usklajenih sodelo- 
vanj raziskovalnih organizacij v razvojnih projektih gospodar- 
stva. V okviru takih projektov bodo raziskovalne ekipe pospe- 
šeno prehajale k izvajanju in tudi vodenju razvojnih projektov. 
To bo od raziskovalnih organizacij in visokošolskih organiza- 
cij združenega dela terjalo, da se bodo bolj intenzivno ukvar- 
jale z vzgojo raziskovalnega kadra in s tem nadomeščale 
njegov odliv v projekte. 

Nemudoma bo treba začeti reševati problematiko razisko- 
valne opreme in sicer tako s sprostitvijo uvoza raziskovalne 
opreme kot tudi z večjo proizvodnjo opreme doma. Situacija 
je do tolikšne mere kritična, da kljub ukrepom, zaradi mate- 
rialne velikosti problema lahko pričakujemo bistveno izbolj- 
šanje šele na daljši rok. Posebno skrb bo treba posvetiti uvozu 
strokovne literature ter mednarodnemu komuniciranju znan- 
stveno-raziskovalnega in strokovno-ekspertnega potenciala. 

Nujnost povečanja kakovosti upravljanja in vodenja proiz- 
vodnih procesov v prid kvalitetnejšemu gospodarskemu in 
družbenemu razvoju nasploh zahteva: usposobitev vsaj dela 
»strokovnega potenciala« v okviru združenega dela v dejanski 

"Spremembe bi morale biti v prid rehabilitacije ustvarjalnega dela, tako mate- 
rialno kot moralno, ustvarjanja pogojev gospodarjenja v okviru katerih bi kvali- 
tativni produkcijski dejavniki dobili svojo pravo veljavo in s tem seveda tudi v 
prid pospešenega samoupravnega integriranja kvalitetne raziskovalne dejav- 
nosti v združeno delo, da se raziskovalna dejavnost kot produkcijska sila in 
kreativna komponenta upravljalskega dela hitro in v večji meri vključuje v 
nadaljnji družbeni razvoj. Te spremembe so predpogoj tudi za kvaliteten razvoj 
raziskovalne dejavnosti, in so predvidene v drugi etapi dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. # 
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strokovni, ekspertni potencial, ki bi uporabljal strokovno 
ustvarjalni pristop pri svojem delu in kot tak bil trdna in 
prožna vez med raziskovalno dejavnostjo in združenim de- 
lom, in takojšnjo preusmeritev dela kvalitetnega raziskova- 
lnega kadra na opravljanje ekspertnih nalog v združenem 
delu. Istočasno bo potrebno povečati vzgojo raziskovalnega 
in ekspertnega potenciala od nuniverze, preko raziskovalnih 
organizacij do raziskovalnih enot oziroma oddelkov. 

Do sprejema srednjeročnega plana je potrebno sprejeti v 
Jugoslaviji in v tem okviru v Sloveniji skupno raziskovalno 
strategijo, ki bo definirala področja, kjer bi aktivno sodelovali 
v razvoju svetovnega znanja in predvsem področja, kjer bi 
sami, upoštevajoč dosežke v svetu, razvijali svojo tehnologijo. 
Na tej osnovi bo treba oblikovati ključne raziskovalne projekte 
v Jugoslaviji in začeti z njihovim uresničevanjem. 

Raziskovalna dejavnost se bo morala aktivneje, skupaj z 
zainteresiranim združenim delom, angažirati v pripravo pro- 
gramov in projektov na prednostnih področjih kot so energija, 
hrana, surovine, na področjih, kjer imamo določene kompara- 
tivne prednosti, kjer imamo možnosti za enakopravno vključi- 
tev na mednarodni trg. Kot možna področja, kjer bi bilo 
potrebno spodbujati in usmerjati raziskave navajamo: ener- 
getiko, komunikacijsko omrežje in informacijski sistemi, elek- 
tronika in strojegradnja, kemija in farmacija, proizvodnja 
hrane.35 

Zadovoljevanje posamičnih in skupnih potreb združenega 
dela po raziskovalnem delu bo tudi v prihodnje potekalo 
preko neposredne svobodne menjave dela med znanstvenimi 
in razvojno-raziskovalnimi organizacijami in združenim de- 
lom. Nadalje bo treba povečevati obseg, predvsem pa napra- 
viti premik v kvaliteti neposredne menjave dela, ki bi temeljila 
na dohodkovnem povezovanju uporabnikov in izvajalcev in 
skupnem ustvarjanju dohodka. To bi materialno okrepilo raz- 
iskovalno dejavnost, omogočilo delitev dela med raziskova- 
lnimi organizacijami in bistveno zmanjšalo razdrobljenost 
raziskovalnega dela, ki je sedaj močno prisotna. 

V družbi se bo potrebno še dosledneje, selektivno dogovo- 
riti kako finančno podpreti posamezne vrste potreb na po- 
dročju znanstvenega in raziskovalno - razvojnega dela. Tako 
bi tudi v prihodnje sredstva, zbrana preko interesnih skupno- 
sti, v pretežni meri namenjali temeljnim raziskavam v funkciji 
vzgoje kadrov in obnavljanju njihove inovacijske sposobnosti, 
programom, ki jih sestavljajo temeljne in dolgoročne razi- 
skave v naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicinskih 
vedah, ki so poselpnega pomena za skladen razvoj raziskova- 
lne dejavnosti in raziskavam na področju družbenih in huma- 
nističnih ved, ki imajo poseben nacionalni pomen. S temi 
sredstvi bi veljalo podpreti tudi določene ključne projekte na 
strateških smereh razvoja gospodarstva in družbe; v posebnih 
raziskovalnih skupnostih, ki bi se morale še v večji meri 
uveljaviti kot mesto sporazumevanja o skupnih programih 
raziskovanj, bi sredstva zbrana na ta način pomenila le za- 
četno osnovo. 

5.1.2.12. Informatika 
Za tekoče srednjeročno obdobje smo v planske dokumente 

zapisali obveznost izgradnje družbenega sistema informira- 
nja. To obveznost bomo uresničevali tudi v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju. Naloge in aktivnosti bo treba usmeriti v 
iskanje organizacijskih, kadrovskih in finančnih rešitev za 
izgradnjo in posodobitev družbenega sistema informiranja. 
Družbeni sistem informiranja mora postati najpomembnejši 
dejavnik zmanjševanja družbene režije in oblikovalec novega 
načina mišljenja. Omogočiti mora kakovostno planiranje in 
usmerjanje družbenega razvoja. Zato bo potrebno v Dogo- 
voru o temeljih plana za naslednje razdobje opredeliti posa- 
mezne faze izgradnje in jih elaborirati v investicijskih progra- 
mih. 

Zaostajanje za razvitim svetom, zahteva po zniževanju stro- 
škov družbene režije, iztrošenost in zastarelost36 sedanje 

' Obširneje o tem v Analizi razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986 do 
1995/2000. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Iz statističnih podatkov, ki izkazujejo stanje za leto 1981, Izhaja, da imamo v SR 
Sloveniji od 430 računalnikov približno polovico manjiih od 64 K, kar je nivo 
sodobnega hiinega računalnika, da bo ena tretjina računalnikov iztroSenih do 
leta 1985 in druga tretjina v srednjeročnem obdobju 1986 do 1990. Po ocenah 
strokovnjakov je bilo v SR Sloveniji v letih 1982 in 1983 instaliranih okoli 100 
računalnikov, kar ne reiuje problema zastarelosti in majhnosti instaliranih 
kapacitet. e 

strojne in programske opreme narekujejo, da ponovno preve- 
rimo sedanjo organiziranost pristopa in bolj ali manj avtar- 
kično politiko razvoja na tem področju. 

Postopno razreševanje gospodarskih neskladij in na tej 
osnovi delna oživitev uvoza bo omogočila, da bo domača 
industrija ponovno povečala proizvodnjo vseh vrst strojne 
opreme (računalniki, terminali itd.).37 Z družbeno akcijo pa bi 
bilo potrebno zagotoviti tudi bistveno hitrejši razvoj program- 
ske opreme.38 

Zato bomo morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
vzpodbujati domačo proizvodnjo strojne in programske 
opreme na vseh tistih področjih, kjer se bo tehnološko lahko 
primerjala z razvitimi tehnologijami. Omogočiti bo treba se- 
lektiven uvoz računalnikov in integrirane programske opreme 
za specifične uporabnike in hišne računalnike z namenom 
razvoja informacijske kulture delavcev in občanov. V procesih 
izobraževanja bo potrebno nadaljevati s širjenjem informacij- 
skih znanj in opremljanjem šol s potrebno opremo. 

Pospešiti je potrebno tudi uresničitev projekta mikroelek- 
tronika.39 Pri tem je kritično dejstvo, da vzporedno z razvojem 
mikroelektronskih vezij slovenska in jugoslovanska industrija 
prepočasi posodablja proizvodne programe. 

Zaradi tega bo treba v obdobju 1986-1990 organizirati druž- 
beno podprt sistem uvajanja sodobnih informacijskih tehno- 
logij v proizvodne procese. V pripravi je tudi projekt robotiza- 
cija , ki omogoča, da bomo v razdobju 1986-1990 že imeli 
organizirano proizvodnjo nekaterih tipov domačih robotov. 

V okviru PTT bodo nadaljevali z že začeto izgradnjo javnega 
omrežja za prenos podatkov, ki bo zadoščala potrebam do 
leta 1990. 

Glede na osnutek zakona o sofinanciranju programa ob- 
nove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema 
radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 in iz Dogovora, 
ki to področje ureja, izhaja, da bo potrebno tudi po letu 1986 
zagotoviti dopolnilne vire za investicijska vlaganja. 

5.1.2.13. Usmerjeno izobraževanje in kadri 
V nadaljnjem razvoju Slovenije hodo kvalitetno delo in z 

njim povezano znanje in izobraževanje pomembni proizvodni 
dejavniki: ustvarjalnost in znanje delovnih ljudi bosta morala 
vzpodbujati razvoj proizvodnih procesov oziroma slediti spre- 
membam v tehnologiji in organizaciji proizvodnje. 

V organizacijah združenega dela je potrebno dati nepri- 
merno večji poudarek strokovnemu izobraževanju. Ponuditi 
bi morale širši izbor programov izobraževanja In usposablja- 
nja in ga priznati ne samo v enakih ali sorodnih organizacijah 
združenega dela temveč tudi v okviru panoge. Ti programi naj 
ne bi ostajali samo na ravni internih kvalifikacij temveč bi 
delavce pripravljali na morebitne spremembe tehnologije ter 
jih dopolnilno izobražeali za delovna mesta in širša delovna 
področja. K izvajanju tega izobraževanja bi morali pritegniti 
tudi več za to usposobljenih organizacij združenega dela. 

V prihodnjih letih bo z uvedbo novih tehnologij pričakovati 
večje povpraševanje po delavcih s srednjo, višjo in visoko 
izorazbo, zlasti tehniške, tehnološke in informacijske ter or- 
ganizacijske stroke. Tem potrebam ne bo mogoče v celoti 
zadovoljiti le z izobraževanjem mladine, zato bo treba vključe- 
vati več zaposlenih delavcev v izobraževanje ob delu in iz dela 
ter razvijati organizirano podiplomsko izobraževanje na teh 
strokovnih področjih. 

Spodbuditi bo potrebno pretok kadrov iz univerze v gospo- 
darstvo, v razvojne oddelke gospodarskih organizacij in zno- 

"Tako npr. podatki o razvojnih ciljih Iskre Delte kažejo naslednji porast proiz- 
vodnje: 

Leto Vrednost v 1000 din, cene 1982 indeks fizične rasti 
1982 1,279.155 
1983 1,633.184 100 
1985 9,278.000 568 
1995 47,426.000 2.904 

Od prodajalcev opreme pa bi morali istočasno zahtevati, da poleg obveznosti 
vzdrževanja opreme izpolnjujejo tudi obveznost do proizvodnje in vzdrževanja 
ustrezne programske opreme, ki bi morala biti saj delno primerljiva s program- 
sko opremo sodobnih proizvajalcev računalniške opreme. 

Projekt mikroelektronika je razvojni projekt ISKRE. Glede na njegovo po- 
membnost bi bilo potrebno k sodelovanju pritegniti bistveno večji krog uporab- 
nikov. 

Projekt robotizacija je organiziran v okviru posebne raziskovalne skupnosti za 
elektrokovinsko industrijo. 
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traj gospodarstva samega in to tam, kjer bodo tako zahtevali ? 
večji raziskovalni oziroma gospodarski projekti. 

5.2. Razvoj gospodarske infrastrukture 

5.2.1. Energetika 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo zaradi energetske 

krize v svetu in zaostrene plačilno bilančne situacije potrebno 
doseči postopno zmanjševanje porabe energije na enoto 
družbenega proizvoda. Za dosego tega bo potrebno v okviru 
skupne energetske porabe zmanjševati delež tekočih goriv, 
medtem ko bo v celotni rasti koriščene energije nekoliko 
hitreje rasla poraba zemeljskega plina in električne energije. 
Ob tem bo potrebno zagotoviti tudi racionalnejše gospodarje- 
nje in varčnejšo potrošnjo energije, intenzivnejše raziskave 
vseh vrst domačih nahajališč, zlasti premoga, nafte, zemelj- 
skega plina in urana, ustrezne pogoje za intenzivnejše prido- 
bivanje in uporabo nekonvencionalnih virov energije, zlasti 
sončne energije in zemeljske toplote ter racionalnejše izkori- 
ščanje sekundarne toplote. Pri tem bomo morali tudi usmer- 
jati porabo posameznih energetskih virov na tista mesta po- 
rabe, kjer bo dosežen največji družbeno ekonomski učinek z 
upoštevanjem tehnoloških zahtev uporabnikov, zaščite okolja 
in uporabnikov. 

Na tej osnovi in ocenjujoč predvideno gospodarsko dina- 
miko naj bi bila poraba koriščene energije po posameznih 
vrstah naslednja: 

1985 
PJ % 

1990 
PJ % 

Koriščena energija 165 100 196 100 
od tega: 
- Električna energija 33 20 39 20 
- Trda goriva 45 27 52,2 26 
- Tekoča goriva 57,5 36 66,1 34 
- Plinasta goriva 23 14 29,4 15 
- Toplota 6,5 4 7,6 4 
- Novi viri - 1,7 1 

Upoštevaje možne prihranke pri varčevanju in racionalni 
rabi ter sektorske premike v porabi koriščene energije, bi bila 
leta 1990 poraba koriščene energije naslednja: 

Koriščena Industrija Promet Ostala 
energija poraba 

Ocenjena poraba 196 94 37 65 
Prihranki po sekt. 6,9% 5% 10% 8% 
Por. po ukrepu var. 183,3 89,8 33,7 59,8 

Ocenjene prihranke po sektorjih porabe bo možno doseči 
le ob bistveno večji racionalizaciji energetske porabe. To bo 
možno le na doslednem izvajanju že sprejetih in novih progra- 
mov varčevanja energije in pri temeljitih strukturnih spre- 
membah v gospodarstvu. Poleg že sprejetih ukrepov za racio- 
nalnejše gospodarjenje z energijo obstaja še vrsta možnosti 
kot je obveščanje porabnikov o realnejši uporabi energije, 
merjenje energetske porabe, nadzor smotrne uporabe ener- 
gije, energetski znak za kakovost, racionalizacija v industriji 
in v prometu, izolacija zgradb in drugo. 

Izmed novih virov energije bo možno v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju koristiti le sončno in geotermalno energijo. 
Raziskave naj bi bile zato usmerjene predvsem v cenejšo 
proizvodnjo sončnih kolektorjev in posodabljanje tehnologije 
za pridobivanje sončne energije. Do leta 1990 bi lahko s 
koriščenjem sončne energije zagotavljali okoli 1% koriščene 
energije. 

Planirano porabo koriščene energije naj bi zagotovili iz 
naslednjih primarnih virov energije: 

1985 
PJ % 

1990 
PJ % 

Nuklearno gorivo 
Hidroenergija 
Trda goriva 
Surova nafta 
Zemeljski plin 

20 
11,7 

118,7 
80,3 
31,3 

8 
4 

45 
31 
12 

20 
12,3 

126 
87 
36,9 

7 
4 

45 
31 
13 

Možnosti za skupna vlaganja v energetiko v obdobju 
1986-1990 so po cenah iz leta 1983 in področjih naslednja: 

mlrd din struktura v % 
Elektrogospodarstvo 
vtem: 
energetski premog 
komercialni premog 
Premog skupaj 
Nafta-plin 

65,9 

10,7 
3,0 

13,7 
4,0 

90,4% 

4,1% 

5,5% 

Skupaj 72,9 100,0% 

Ob predvideni rasti družbenega proizvoda 3,5-;~4% letno bi 
poraba elektične energije rastla po stopnji največ 3,5%, kar 
je uresničljivo le ob skrajno varčni in racionalni rabi električne 
energije. Tako bi bila poraba električne energije v obdobju 
1985-1990 naslednja: _ v GWh 

1985 1990 
Neposredni uporabniki 
Ostali uporabniki 
Izgube prenosa 
Skupaj poraba 
Potebna moč (MW) 

2.540 
6.433 

251 
9.224 
1.523 

3.110 
7.547 

298 
10.955 

1.781 

Slovenija se mora v naslednjem srednjeročnem obdobju v 
proizvodnji električne energije usmeriti predvsem v izkorišča- 
nje še razpoložljivega vodnega potenciala kot obnovljivega in 
cenenega vira energije ob smotrnem izkoriščanju preostalih 
domačih energetskih virov (premog, uran). Na reki Savi je od 
Tacna do Mokric možno pridobiti še letnih 1900 GWh in 523 
MW močr, na Muri pa od Apač do Murskega Središča letnih 
696 GVVh in 168 MW moči. Izgradnja teh elektrarn je možna 
brez bistvenih posegov v okolje. Glede na stanje priprav naj bi 
do leta 1990 izgraditi na odseku od Zidanega mosta do meje 
SRH tri hidroelektrarne na Savi in na slovenskem delu Mure 
dve hidroelektrarni, ki bi dajale letno skupno 574 GWh in moč 
149 MW. V malih hidroelektrarnah pa je v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju potrebno pridobiti letno okoli 80 GWh in 
moč okoli 14 MW. 

Za pokrivanje potreb po električni energiji do leta 1990 ter 
upoštevaje lastno rabo elektrarn, obvezno rezervo in nadome- 
stitev izstrošenih zmogljivosti ter dela plinskih elektrarn, naj 
bi v naslednjem srednjeročnem obdobju pridobili okoli 270 
MW moči v novih proizvodnih objektih. Po predlogu izbora 
objektov kontinuitete za pokrivanje porabe električne ener- 
gije v obdobju 1986-1990, ki ga je pripravilo Elektrogospodar- 
stvo Slovenije, bi bilo potrebno v tem obdobju rekonstruirati 
hidroelektrarno Fala (zamenjava agregatov od 1 do 7) in 
termoelektrarno Tuzla V (vlaganja v premogovnik Djurdjevik). 
Pregled novih objektov, ki jih bo po tej dokumentaciji treba 
zgraditi, podaja naslednja tabela: 

Moč MWProiz. GVVhzačetek del v obratov. 
1. HE Vrhovo (Sava) 
2. HE Boštanj (Sava) 
3. HE Blanca (Sava) 
4. HE Hrastje (Mura) 
5. HE Veržej (Mura) 
6. TE Ugljevik II + 
rudnik (BiH) 

35 
35 
35 
22 
22 

100 

133 1985 1988 
130 1986 1989 
130 1987 1990 
92 1986 1989 
92 1987 1990 

548 1984 1988 
Skupaj 249 1.122 

Po tem predlogu bi zgradili skupno 249 MW novih kapaci- 
tet; z rekonstrukcijo Fale in upoštevanjem hidroelektrarne 
Mavčiče pa bi razpolagali z 293 MW. Zaradi dotrajanosti se v 
tem času izloči iz obratovanja termoelektrarna Trbovlje I 24 
MW tako, da znaša končni prirastek moči 269 MW. 

Za pokrivanje porabe električne energije po letu 1990 bo 
potrebno napraviti optimizacijo izbora objektov, ki bi jih mo- 
rali pričeti graditi v obdobju 1986-1990. Predvsem se bo 
nadaljevala gradnja hidroelektrarn spodnjesavske verige in 
hidroelektrarn na Muri. Med termoenergetskimi proizvodnimi 
obiekti se bo kot najverjetnejšimi izbiralo: jedrska elektrarna II 

Skup. prim. ener. 262 100 282,2 100 

Ta sredstva naj bi bila zagotovljena z združevanjem sredstev TOZD po stopnji 
3.58% od osnove, kar pomeni povečanje sedanje stopnje za 1,47%. vendar na 
račun ustreznega zmanjšanja prispevne stopnje za naftno plinsko gospodarstvo 
od 1,87% na 0,4%. 
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332 MW, TE-TO Dolsko 100 MW, TE-TO Šiška II 42 MW, TE 
Tuzla B 200 MW in TE Kosovo 300 MW. Skupna potrebna 
instalirana moč vseh objektov kontinuitete se ocenjuje na 
okoli 700 MW. 

Poleg proizvodnih elektroenergetskih objektov bi bilo treba 
za zanesljivo oskrbo z električno energijo zgraditi tudi preno- 
sno omrežje 380, 220 in 110 KV, objekte distribucije 110 KV, 
objekte primarne energije (Rudnik urana Žirovski vrh in pre- 
mogovniki, ki zagotavljajo premog za proizvodnjo električne 
energije), republiški center vodenja in informativni sistem ter 
druge objekte. 

Ocenjujemo, da bo za vlaganja v osnovna sredstva elektro- 
gospodarstva Slovenije v obdobju 1986-1990 na razpolago 
okoli 65,9 mlrd din (cene 1983). Ta sredstva naj bi zagotovili 
predvidoma iz naslednjih virov: prispevki od odjema in pri- 
spevki za povečani priključno moč 29 mlrd din, združena 
sredstva temeljnih organizacij združenega dela 19,3 mlrd din 

združena bančna sredstva 2,4 mlrd din, inozemski krediti 
1,2 mlrd din, drugi domači krediti 7,4 mlrd din in lastna 
sredstva 6,6 mlrd din 42. 

Na področju premogovništva naj bi se v obdobju 1986-1990 
povečala rast proizvodnje lignita na novih nahajališčih (Glo- 
boko) s tem, da bo energijska vrednost ostala v celoti nespre- 
menjena. Nekoliko se bo predvidoma povečal tudi nakup 

Zaloge 1 1 
Nakup iz dr. SR 
Proizvod, iz obstoj, rud REK FL.L 
Proizv iz nov nah. rud REK EK 
Proizvodnja skupaj 
Razpoložljivo 
Poraba v SRS 
Prodaja v druge SR 
Zaloge 31 XII 

1986 
792 
720 

4 900 

4.900 
6.412 
5.533 

70 
809 

1987 
809 
820 

4.900 
100 

5.000 
6 629 
5.763 

70 
796 

rovnega lignita 43 iz rudnika Kolubara v Srbiji (od 720 tisoč ton 
v letu 1976 na 820 tisoč ton letno v naslednjih letih). V skupni 
porabi lignita naj bi se v naslendjem obdobju nekoliko zmanj- 
šal delež za termoelektrarne, medtem ko naj bi se delež 
porabljenega lignita za industrijo povečal. 

Proizvodnja rjavega premoga se bo v obdobju 1986-1990 
občutno povečala in bo rastla po stopnji 7,7% s tem, da bo 
nastopila proizvodnja iz novih nahajališč v Zasavju in v seve- 
rovzhodni Sloveniji predvidoma šele leta 1990. Tudi nakup 
rjavega premoga iz drugih SR se bo povečal vendar le za 
potrebe industrije in ostale porabe. 

S prekategorizacijo premogovnih rezerv se bodo odkopa- 
vala tudi slojišča manj kvalitetnega premoga, ki je v preteklem 
obdobju ostajal v jami. Tehnologija separiranja premoga se 
bo morala prilagoditi novim pogojem. Po mednarodni kon- 
venciji o varstvu zraka pred onesnaževanjem pa zato ne bo 
možno več izpuščati ostanke in mokrih separacij v Savo. 

V obdobju 1986-1990 pričakujemo bolj umirjeno rast po- 
rabe rjavega premoga po letni stopnji 4,8%. Pri tem bi se 
delež porabe termoelektraren ne spremenil in bi ostal na isti 
letni višini okoli 1,5 milijona ton. Poraba tega premoga pa naj 
bi se v industriji povečala za 5,3%. Bilanca lignita v obdobju 
1986-1990 

- v 10J ton 
1988 
796 
820 

4.900 
200 

5 100 
6 716 
5 713 

70 
933 

1989 
933 
820 

4 900 
200 

5.100 
6.853 
5.980 

70 
803 

1990 86-90 rast 
803 
820 

4.900 
300 

5.200 
6,823 
5.865 

70 
888 

792 
4.000 

24.500 
800 

25.300 
30 092 
28.854 

350 
888 

3.4 
5.8 
0,0 

1.2 

1.9- 
0.0 
2.3 

Bilanca rjavega premoga 1986-1990 

Zaloge 1.1. 
Nakup iz dr SR 
Proizv iz obst. rud REK EK 
Proizv iz nov nah REK EK 
Proizv. iz nov nah. REK FLL 
Proizvodnja skupaj 
Razpoložljivo 
Poraba v SRS 
Prodaja v druge SR 
Zaloge 31. XII 

1986 
295 
400 

2.119 

2 119 
2 814 
2 470 

60 
284 

1987 
284 
400 

2 134 

2.134 
2.818 
2.510 

60 
248 

Premog, kot temeljni vir energije naj bi v čedalje večjem 
obsegu uporabljali za pridobivanje električne energije in to- 
plote. V naslednjem obdobju bi pridobili iz lastne proizvodnje 
okoli 25 mio ton lignita in okoli 11,5 mio ton rjavega premoga. 
Od tega bi za električno in toplotno energijo porabili okoli 24 
mio ton lignita in 7,5 mio ton rjavega premoga. Zaradi po- 
manjkanja domačega premoga bo potrebno zagotoviti iz dru- 
gih republik dobavo rjavega premoga in lignita skupaj okoli 6 
mio ton. 

Za zagotovitev predvidenega obsega proizvodnje bo treba 
hitreje modernizirati in avtomatizirati premogovnike ter bolje 
izrabljati opremo in delovni čas. V obstoječih premogovnikih 
se bodo odpirala nova ležišča premoga, z geološkimi in dru- 
gimi raziskavami pa se bo ugotavljalo upravičenost ponov- 
nega odpiranja opuščenih premogovnikov. Z eksploatacijo 
premoga bi v tem obdobju pričeli v novih premogovnikih 
Globoko in Petišovci. 

Za vlaganja v slovensko premogovništvo bi bilo v obdobju 
1986-1990 po ocenah leta 1983 na razpolago okoli 13,7 mird 
din. Ta sredstva bi zagotovili na osnovi naslednjih virov: - del 

Izračun lastnih sredstev temelji na predpostavki povprečnega povečanja cene 
električne energije v letu 1984 za 8,3% ter gibanja cen električne energije na 
ravni splošne rasti cen v obdobju 1986-1990. 

Količine so podane v tabeli: Bilanca lignita v obdobju 1986-1990 

1988 1989 
248 
400 

2.148 

2.146 
2,796 
2.550 

60 
186 

186 
350 

2.157 
150 
100 

2 407 
2943 
2.600 

60 
283 

1990 
283 
350 

2.216 
200 
300 

2 716 
3.349 
2.650 

60 
639 

86-90 
- v 10 ton 

rast 
295 

1 900 
10.774 

350 
400 

11.524 
13.719 
12.780 

300 
639 

-1,2 
4.6 
3,4 

7.7 

4.8 
0,0 

16,6 

sredstev združenih v okviru samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije v višini 10,7 mird din in - 
združena sredstva v okviru plansko poslovne skupnosti za 
premog v višini 3,0 mird din. 

V naftno plinskem gospodarstvu bodo naftni derivati tudi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju pomemben energetski 
vir, čeprav naj bi del teh derivatov, predvsem kurilnih olj 
nadomeščali z zemeljskim plinom in domačimi viri energije. 
Skupna poraba naftnih derivatov v obdobju 1986-1990 bo 
predvidoma naraščala s povprečno letno stopnjo 2,8%, pri 
čemer bo v okviru tega naraščala neenergetska poraba bi- 
stveno hitreje od energetske porabe naftnih derivatov. Za tako 
načrtovano porabo naftnih derivatov naj bi narasla potrebna 
količina surove nafte od 1.915 mio ton v letu 1985 na 2.075 
mio ton v letu 1990. 

Investicije v predelavo surove nafte v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju niso predvidene. Potrebno pa je obstoječe 
predelovalne zmogljivosti v INA Nafta Lendava polno izkori- 
ščati. Za zadovoljivo poslovanje delovne organizacije INA 
Nafta Lendava, bi morala biti zagotovljena letna predelava 
surove nafte 650 tisoč ton. 

V obdobju od 1986 do 1990 naj bi poraba zemeljskega plina 
v energetske namene naraščala s povprečno letno stopnjo 
5%, kar bistveno presega rast porabe ostalih energetskih 
virov. Od 850 mio m3 v letu 1985 bo uvoz zemeljskega plina v 
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ietu 1990 predvidoma narasel na 1.334 mio mJ, v tem za 
energetske namene 1.100 mio m3. 

Sprejeti plan geoloških raziskav v obdobju 1981-1985 ne bo 
uresničen predvsem zaradi premajhnih razpoložljivih finanč- 
nih sredstev. Zato se bo izvajanje dela teh raziskav prema- 
knilo v obdobje 1986-1990. Delovna organizacija raziskave 
nafte in plina v ustanavljanju je v osnutku plana raziskav nafte 
in plina za to obdobje predvidela naslednje raziskave: glo- 
boka vrtina na področju Ptuja, seizmika Krško polje, globoka 
vrtina na področju Ptuja ali Krškega polja, dokončanje sei- 
zmike Slovensko primorje in začetek globoke vrtine Sloven- 
sko primorje. V skladu z možnostmi bi se morali vključevati 
tudi v raziskave v drugih SR in SAP ter v tujini. 

Poleg vlaganj v raziskave nafte in plina se v naslednjem 
srednjeročnem obdobju predvidevajo vlaganja v naslednje 
pomembnejše objekte naftno plinskega gospodarstva44: 
usposobitev podzemnega skladišča za zemeljski plin, vračilo 
posojil že zgrajenega magistralnega plinovodnega sistema in 
širitev obstoječega plinovodnega omrežja ter izgradnja Ener- 
getsko industrijske cone v Kopru. 

Za omenjene naložbe v naftno plinsko gospodarstvo bo v 
obdobju 1986-1990 predvidoma zagotovljeno po cenah 1983 
okoli 4 mlrd din. Ta sredstva naj bi se zagotavljala na osnovi 
naslednjih virov: združena sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela 2,1 mlrd din, lastna sredstva 0,9 mlrd din, 
združena bančna sredstva 0,2 mlrd din in drugi domači krediti 
0,8 mlrd din. 

5.2.2. Prometna infrastruktura 
V naslednjem srednjeročnem obdobju bi bilo potrebno po- 

spešeno in čimbolj enakomerno razviti železniške infrastruk- 
turne in prevozne zmogljivosti glede na tokove blaga in potni- 
kov, v katerem bodo odpravljena ozka grla v tehnološkem 
procesu glede na njihovo kritičnost, povečana varnost pro- 
meta, modernizirane tiste zmogljivosti, ki prispevajo k ustvar- 
janju večjega deviznega priliva, posebna pozornost pa bo 
namenjena nadaljnjemu razvoju vseh oblik integralnega tran- 
sporta. 

Investicije v osnovna sredstva infrastrukture prometa in 
zvez v obdobju 1986-1990 (cene 1983) 

mio din struktura 
v% 

Železniška infrastruktura « 16.830 27,1 
Luška infrastruktura 6.210 10,0 
Cestna infrastruktura (novogradnje) 21.175 34,1 
Letališka infrastruktura 500 0,8 
PTT infrastruktura 17.385 28,0 
Skupaj4^ 62.100 100,0 

Na tej podlagi bo potrebno pričeti z izgradnjo drugega tira 
na progi Ljubljana-Jesenice; modernizirati proge Sevnica- 
-Trebnje-Ljubljana, Pragersko-Ormož-Središče, Ljubijana- 
-Postojna-Sežana in Kočevje-Grosuplje; modernizirati vozli- 
šča v Ljubljani, Jesenicah, Sežani, Divači, Mariboru in Celju; 
modernizirati ranžirne postaje v Zalogu in Teznem; vgraditi 
sodobne signalno varnostne in telekomunikacijske naprave 
ter nadaljevati z elektrifikacijo prog in nabavo ustreznih pre- 
voznih in vlečnih zmogljivosti, predvsem tistih namenjenih 
nadaljnjemu razvoju integralnega transporta, ter tovornih voz 
za energetske potrebe. Ocenjujemo, da bo za uresničevanje 
tega programa na razpolago okoli 36,5 mlrd din in sicer iz 
združenih sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in meri- 
lih46 - okoli 11,5 mlrd din, lastnih sredstev in sredstev sofinan- 

Lokacije predvidenih novih objektov naftno plinskega gospodarstva so razvi- 
dne iz kartografskega gradiva v prilogi Poročevalca z dne 17. 4. 1984. 

Delež vlaganj v osnovna sredstva infrastrukture prometa in zvez je ocenjen z 
11,5% od celotnih investicij v osnovna sredstva združenega dela v obdobju 
1986-1990. 

Ocena združenih sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih v obdobju 
1986-1990 namenjenih uresničevanju programa razvoja skupnega pomena na 
področju elektrogospodarske. Železniške, naftno-plinske. luške in cestne infra- 
strukture temelji na naslednjih predpostavkah: nespremenjeni osnovi za zdru- 
ževanje. kot v obdobju 1981-1985 (doseženi čist« dohodek zmanjšan za bruto 
osebne dohodke in povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami), enakih 
prispevnih stopnjah (kumulativno - 10.5% od osnove za združevanje za vse 
navedene Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje) ter na 
obveznem združevanju teh sredstev za nepodpisnike samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov razvoja teh dejavnosti za obdobje 1986-1990. 

cerjev - 13,3 mlrd din združenih bančnih sredstev - 1,2 mlrd 
din ter domačih tujih finančnih in blagovnih kreditov - 10,5 
mlrd din (vse v cenSh 1983). 

Pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljub- 
ljana pa bi bilo potrebno v letih 1985-1990 zagotoviti s pove- 
čano učinkovitostjo poslovanja in boljšo organizacijo dela ter 
z ustreznim povišanjem cen železniških prevoznih storitev47. 

Hitrejše vključevanje luke Koper v mednarodno delitev dela 
in v integralno transportno verigo, predvsem med deželami 
severne in srednje Evrope in Bližnjega vzhoda, pogojuje na- 
daljnji razvoj specializiranih luških zmogljivosti z visokim pre- 
tovornim učinkom in visoko tehnologijo in organizacijo dela. 
Zato bo razvoj luške dejavnosti usmerjen v: izgradnjo splošne 
infrastrukture, nadaljno izgradnjo terminala za razsute in te- 
koče tovore, nadaljnjo tehnološko in računalniško usposab- 
ljanje terminala ža integralni transport ter v tehnološko poso- 
dobitev celotnega pretovora z uvajanjem sodobne pretovorne 
in skladiščne opreme. 

Potreba po kvantitativno in kvalitativno bistveno večji stop- 
nji vključitve slovenskega cestnega omrežja v jugoslovanski 
in mednarodni sistem cest zahteva večjo skrb za vzdrževanje 
obstoječega cestnega omrežja na podlagi ustreznih standar- 
dov in normativov ter dokončanje in gradnjo mednarodnih in 
magistralnih cestnih zmogljivosti, zlasti tistih, ki izhajajo iz 
meddržavnih in medrepubliških sporazumov in dogovorov 
oziroma tistih, ki lahko v največji meri prispevajo k odpravi 
ozkih grl, zmanjšanju prometne obremenjenosti, ter poveča- 
nju varnosti prometa in zaščiti okolja. Na tej podlagi bi bilo 
potrebno vso pozornost posvetiti dokončanju cestnih odse- 
kov na trasi ceste bratstva in enotnosti in slovenskemu cest- 
nemu križu, t. j. izgradnji predora Karavanke, južne obvoznice 
v Ljubljani, III. etape hitre ceste skozi Maribor ter odseka 
avtoceste Šmarje-Sap-Višnja gora. Gradnjo novih avtocest in 
magistralnih cest pa bi bilo med drugim upravičenopričeti na 
naslednjih relacijah: Hrastje- Mačkovec, Hrušica-Žirovnica, 
Razdrto - Vrtojba in Razdrto - Sežana. 

Ocenjujemo, da bo v cenah 1983 za odplačilo anuitet in 
enostavno reprodukcijo avtocest in magistralnih cest v Slove- 
niji na razpolago okoli 35,8 mlrd din, za program novogradenj 
pa okoli 21,2 mlrd din. Predvideni viri financiranja so: namen- 
ski prispevki za ceste (prispevek od prodaje pogonskih goriv, 
pristojbine na domača in tuja motorna vozila, cestftine) in 
sredstva sofinancerjdS/ v višini 29,2 mlrd din, krediti tujih bank 
v višini 9,1 mlrd din ter združena sredstva OZD v višini 18,7 
mlrd din 4 

Prednostna potreba na področju nadaljnjega razvoja letali- 
ške infrastrukture do leta 1990 bi bila izgradnja južnega potni- 
škega terminala na letališču Ljubljana ter zagotovitev varnosti 
zračne plovbe na vseh javnih letališčih v republiki. Ocenju- 
jemo, da bi bilo v ta namen v letih 1985-1990 na razpolago 
okoli 580 mio din, ki pa naj bi jih zagotovili z interesnim 
združevanjem v višini 400 mio din ter z lastnimi sredstvi v 
višini 180 mio din. 

Nujna potreba po odpravi zaostajanja na področju razvoja 
ptt prometa predvsem pa telefonije zahteva v letih 1985-1990 
poleg nadaljevanja izgradnje objektov kontinuitete (javno 
omrežje za prenos podatkov, povečanje spojnih poti itd.) 
izgradnjo in modernizacijo predvsem: magistralnih, medna- 
rodnih in tranzitnih tt zmogljivosti, glavne avtomatske telefon- 
ske centrale, prenosnih sistemov med glavnimi, vozliščnimi in 
končnimi avtomatskimi telefonskimi centralami, ptt informa- 
cijskega sistema, itd. (izgradnja glavnega poštnega centra, 
nove tranzitne in mednarodne telegrafske centrale s preno- 
snimi napravami v okviru omrežja za prenos podatkov, video- 
tekst centrale, razširitev zmogljivosti tranzitne in mednarodne 
telefonske centrale, izgradnja sistema za avtomatski nadzor 
TK omrežja v Sloveniji, gradnjo medkrajevnih kablov: Ljublja- 

V primeru, da bi v vsem obdobju 1986-1990 cene železniških prevoznih 
storitev v celoti pokrivale stroške enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana, bi bilo 
potrebno le-te v I. 1986 povišati za okoli 31% nad splošno rastjo cen. Če pa bi 
povračila za del stroškov enostavne reprodukcije po sedanji prispevni stopnji 
postopno reducirali in sicer tako. da bi pokrivanje vseh stroškov enostavne 
reprodukcije s cenami Železniških prevoznih storitev dosegli v I. 1990. bi bilo 
potrebno zagotoviti za okoli 6,8% višjo rast cen Železniških prevoznih storitev 
nad splošno rastjo cen. 

' Skupnost za ceste Slovenije ugotavlja, da bo morebitni izpad združenih sred- 
stev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih kompenzirala predvsem z angaži- 
ranjem tujih finančnih sredstev. 
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na-Zagreb, Kranj-Radovljica-avstrijska meja, in Slovenj Graj 

dec-Maribor, rekonstrukcija obstoječega medkrajevnega ka- 
bla na relaciji Postojna-Nova Gorica, izgradnja in razširitev 
RR sistemov: Ljubljana-Maribor, Zagreb-Sljeme-Boč-Kum- 
-Krim, Radovljica-Ljubljana, Slovenj Gradec-Ljubljana, po- 
večanje zmogljivosti VF sistemov, spojnih poti itd.). Prav tako 
bi bilo potrebno skrbeti za razvoj ptt zmogljivosti na manj 
razvitih območjih Slovenije ter za izgradnjo ptt zmogljivosti za 
potrebe SLO in družbene samozaščite. 

Ocenjujemo, da bi bilo za program razvoja ptt infrastrukture 
skupnega pomena v obdobju 1986-1990 na razpolago okoli 
17,4 mlrd din in sicer na podlagi naslednjih virov: lastna 
sredstva v višini 6,0 mlrd din (kar predpostavlja rast cen ptt 
storitev na ravni splošne rasti cen), združena sredstva v višini 
3,9 mlrd din (kar predpostavlja vključitev 20% od cene im- 
pulza v njegovo ceno in združevanje 30% vrednosti izgradnje 
posameznega telefonskega priključka), združena bančna 
sredstva 0,65 mlrd din ter domači bančni krediti in sredstva 
poštne hranilnice ter drugi viri v višini 6,85 mlrd din. 

5.2.3. Vodno gospodarstvo 
V okviru nalog vodnega gospodarstva bi bilo potrebno še 

naprej razpoložljiva sredstva usmerjati na posamezne vodo- 
toke z ozirom na njihov vodnogospodarski pomen. V višinskih 
predelih bi bilo treba protierozijsko in hudourniško dejavnost 
usmerjati v odpravljanje vzrokov teh pojavov, pri čemer bi bilo 
treba stabilizirati in biološko vezati pobočja in s tem zmanjšati 
odtok voda. Dejavnost na tem področju naj bi bila usmerjena 
predvsem na naslednja območja: zgornje Save in Soče, kjer 
se te površine v glavnem nahajajo v območju Triglavskega 
narodnega parka in se praviloma nahajajo nad 800 m nadmor- 
ske višine. Prednost pri tem pa bi morala imeti dela, kjer je 
ukrepe možno povezati z usposabljanjem planinskih pašnikov 
(revitalizacija) in Zasavja, kjer bi urejali vodni režim posamez- 
nih hudournikov v povezavi s sanacijo plazovitih območij. 

Investicijska vlaganja bi usmerjali v vodnogospodarske ob- 
jekte, naprave in naravna korita za obrambo pred poplavami. 
Z gradnjo večnamenskih zadrževalnikov bi dosegli poleg 
obrambe pred poplavami tudi bogatenje nizkih voda, zaščito 
vodnih virov, namakanje, nadomeščali izgubljene naravne 
retenzijske površine ter upoštevali interese ribištva in krajin- 
skega oblikovanja. Investicijska vlaganja bi bila usmerjena na 
izboljšanje varstva pred vodo z gradnjo manjših akumulacij 
(nad 3 mio m3 koristnega prostora), zagotavljanje vode za 
namakanje, predvsem na območjih pomembnih za razvoj 
kmetijstva, izvajanjem ukrepov za povečanje pretokov malih 
voda in tako bi vplivali tudi na količine in kakovost podtalnice 
ter sodelovali pri urejanju večjih melioracijskih območij s 
kompleksnimi, regulacijskimi posegi. Možni zadrževalniki bi 
bili na vodotokih: Kobilji, Turji, Meži, Gradaščici, Ščavnici, 
Rižani in Dragonji oziroma zadrževalniki: Medvedca, Prigo- 
rica, Vrbica, Klivnik, Padež. Zgraditi bi bilo potrebno odvo- 
dnike na 20000 ha namenjenih kmetijskim melioracijam pre- 
težno v severovzhodni Sloveniji, na Dravskem polju, v Vipav- 
ski dolini in na Krškem polju. 

Za predvideno gradnjo elektroenergetskih objektov zlasti 
na Muri in Savi je treba izdelati kompleksne projekte, ki 
morajo upoštevati vse elemente ekologije. 

Pri zagotavljanju oskrbe z vodo bi dali prednost vododefici- 
tarnim območjem (predvsem Obala, Bela krajina). Z odloki 
zavarovati vodne vire in skrbeti za njihovo kakovost in na- 
daljne odkrivanje. 

Učinkovitejšemu zmanjševanju onesnaževanja voda bi bilo 
treba prilagoditi večjo selektivnost pri izbiri nalog sanacije 
onesnaženosti, najustreznejši način zbiranja sredstev od one- 
snaževalcev glede na dejanski obseg onesnaževanja in dosle- 
dno uveljaviti samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje 
pri sanaciji največjih problemov. 

Za izvedbo predvidenega programa bi moralo vodnogospo- 
darsko zagotoviti sredstva v družbenem proizvodu v višini 
najmanj 0,56% (pri predpostavki rasti družbenega proizvoda 
za 4%). 

5. 3. Stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo 

5.3.1. Stanovanjsko gospodarstvo 
Obseg stanovanjske graditve v obdobju 1981-83 je v stal- 

nem upadanju. Medtem ko je individualna gradnja obdržala 
dinamiko iz začetka srednjeročnega obdobja, se je število 
stanovanj, ki so jih zgradile gradbene organizacije v letu 1983 
zmanjšalo kar za 36,6% v primerjavi z letom 1981. Še večji 
upad je omililo pospešeno dograjevanje objektov v gradnji, s 
čimer pa se je fond nedokončanih stanovanj od 12.000 kon- 
cem leta 1980 zmanjšal na 6.800 v letu 1983. 

Vzrok za zmanjšan obseg gradnje ni pomankanje sredstev, 
temveč predvsem slaba organiziranost udeležencev v stano- 
vanjski gradnji, neučinkovitost strokovnih služb'pri uvajanju 
novega principa gradnje za znanega kupca in težave v zvezi z 
izvajanjem interventnega zakona o zaščiti kmetijskih zemljišč. 

Zastoji v družbeni stanovanjski gradnji sicer resneje ne 
ogrožajo realizacije planiranega obsega graditve 58.000 sta- 
novanj v obdobju 1981-1985, povzročajo pa znatna odstopa- 
nja od planirane strukture graditve, ki je predvidevala460% 
delež družbeno organizirane gradnje v vsej stanovanjski 
gradnji. Predvsem zmanjševanje fonda nedokončanih stano- 
vanj in pomanjkanje dokumentacije in opremljenih zemljišč 
za stanovanjsko graditev pa opozarja na ogroženost kontinui- 
tete stanovanjske graditve v prihodnjem obdobju. 

Neuresničevanje politike ekonomskih stanarin vse bolj zao- 
struje probleme zanemarjanja tekočega vzdrževanja obstoje- 
čega družbenega stanovanjskega fonda (ta predstavlja 31,5% 
vsega stanovanjskega fonda). Tudi sanacija ki je bila s plan- 
skimi akti občinskih stanovanjskih skupnosti predvidena v 
obsegu 3918 stanovanjskih enot, ne bo realizirana. Vzroki za 
to so predvsem v slabo pripravljenih operativnih planih, pre- 
nove, medtem ko za to namensko izločena sredstva ostajajo 
neizkoriščena. 

Izhajajoč iz temeljnih dolgoročnih usmeritev in ocene po- 
treb in možnosti predvidevamo, da bo v obodbju 1986-90 
znašal obseg stanovanjske gradnje okoli 50.000 stanovanj. 
Glede na predviden prirast prebivalstva do leta 1990 (demo- 
grafska projekcija predvideva 2,017.000 prebivalcev v Slove- 
niji) bi ob takšni dinamiki gradnje dosegli povečanje stano- 
vanjskega fonda na okoli 681.000 enot. To bi nam zagotavljalo 
povprečno 22,9 m2 stanovanjske površine na prebivalca, 340 
stanovanj na 1000 prebivalcev in povprečno velikost stanova- 
nja okoli 67,5 m2. Predvidoma bo individualno zgrajenih 55% 
stanovanj, v družbeni gradnji pa 45%.Ob takšni dinamiki 
gradnje novih stanovanj, pospešeni prenovi dotrajanega 
družbenega stanovanjskega fonda (okoli 8.000 stanovanj) in 
ob pospešenem pridobivanju novih stanovanjskih enot na 
neizkoriščenih površin^ i obstoječih stanovanjskih objektov v 
obdobju 1986-90 predvidevamo, da bo realen obseg vlaganj v 
stanovanjsko gradnjo družbenega sektorja ostal na nivoju 
tekočega petletnega obdobja, medtem ko se bodo vlaganja 
individualnega sektorja povečala za 1,0%, kar pomeni 0,7% 
realno povečanje naložb v stanovanjsko gospodarstvo. Ob 
tem se še zmeraj kažejo večje potrebe na območjih intenziv- 
nega priseljevanja (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto) in 
na nekateri^ področjih z izrazito slabim stanovanjskim stan- 
dardom (področje severno-vzhodne Slovenije, Posavje in del 
Dolenjske). 
Visok delež individualne gradnje stopnjuje nujno po vključe- 
vanju samograditeljev v vse oblike družbeno usmerjene grad- 
nje, kar naj zagotovi racionalnejšo izrabo zazidalnih površin 
predvsem v primestnih področjih in bolj kontroliran proces 
urbanizacije in razvoja naselij. Izvajalci družbene gradnje bi 
morali slediti potrebam in zahtevam kupcev po boljših pogo- 
jih bivanja, zato bi bilo smotrno dati prednost gostim tipom 
nižje zazidave. Za racionalnejšo graditev bi bilo potrebno 
zagotoviti dolgoročneje zasnovane občinske plane urbaniza- 
cije prostora, doslednejše uveljavljanje tržnih načel pri oddaji 
gradbenih del in stabilnejšo dinamiko stanovanjske gradnje. 
Skrajševanje rokov gradnje kot eden od elementov racionali- 
zacije bi morali zagotoviti s časovnim omejevanjem gradbe- 
nih izvajalcev, da ne bi bremenili kupca z naraščajočimi 
stroški gradnje. 

Večjo vlogo kot doslej bo treba pri zmanjševanju stanovanj- 
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skega primanjkljaja dati nekonvencionalnim in racionalnej- 
šim načinom pridobivanja novih stanovanjskih površin, kot so 
adaptacije podstrešij, preurejanje neizkoriščenih prostorov, 
sanacija bivalno neprimernih stanovanjskih enot itd. Ob tem 
bo nujno poenostaviti formalne postopke in opredeliti lastnin- 
ska razmerja na novo pridobljenih površinah. 

Tudi racionalnejša izraba obstoječega stanovanjskega 
fonda je znatna rezerva za ublažitev stanovanjskega pri- 
manjkljaja. Z davčno politiko bi bilo smotrno pospešiti promet 
z lastniškimi stanovanji in z dograjevanjem politike plačeva- 
nja lastne udeležbe stimulirati zamenjavo družbeno-najemnih 
stanovanj. 

Za gospodarjenje z obstoječim družbenim stanovanjskim 
fondom bo nujna uvedba ekonomskih stanarin, ki bi jo bilo 
možno postopno izvesti do leta 1987. Uvedba takšnih stanarin 
ne more ogroziti življenjskega standarda 28,5% prebivalstva, 
ki so uporabniki družbenih stanovanj, saj je izdelan sistem 
delnega nadomeščanja stanarin iz sredstev solidarnosti zago- 
tavlja subvencioniranje za družine z nizkimi dohodki. Eko- 
nomska stanarina mora zagotoviti enostavno reprodukcijo 
družbenega stanovanjskega fonda, ne bo pa omogočila od- 
pravo številnih problemov, ki so se nakopičili ob dosedanjem 
dolgoletnem zanemarjanju ekonomskih prvin stanovanjske 
politike. Sanacija dotrajanega fonda bo v prihodnosti terjala 
veliko večja sredstva. Ob pospešitvi prenove na okoli 8000 
stanovanj v obdobju 1986-90 bi bilo zato potrebno podrob- 
neje opredeliti kriterije smotrnosti prenove ter možnosti in 
politiko izvajanja prenove. Pri tem bi bilo nujno izoblikovati 
tudi politiko ekonomske stimualcije stanovalcev za vlaganje 
lastnih sredstev in dela pri vzdrževanju in manj zahtevnih 
prenovitvenih delih. 
5.3.2. Komunalno gospodarstvo 

Spričo objektivno zmanjšanih materialnih možnosti in pre- 
majhne pripravljenosti družbenopolitičnih skupnosti za na- 
črtno razvijanje komunalnega gospodarstva, kot tudi zaradi 
razdrobljenosti in slabe učinkovitosti komunalnih organizacij, 
se naloge iz tekočega srednjeročnega plana le skromno ure- 
sničujejo, zato se bodo morale kot prioritetne prenesti v 
naslednje srednjeročno obdobje. Tako bo moralo komunalno 
gospodarstvo bolje koordinirati svoje delo z ostalimi udele- 
ženci graditve in načrtovalci prostorskega razvoja; pripraviti 
celovitejše programe prenove dotrajanih komunalnih naprav, 
skladno s programi prenove starejših mestnih jeder; pripraviti 
in uveajati celovit sistem zbiranja, reciklaže, predelave in 
omogočiti gospodarno izrabo komunalnih odpadkov; formi- 
rati enovit informacijski sistem za spremljanje in planiranje 
dejavnosti. 

Postopno usklajevanje cen komunalnih storitev do nivoja 
enostavne reprodukcije bo osnova za zaščito obstoječih ko- 
munalnih naprav in ohranitev doseženega komunalnega stan- 
darda. Za nujno dograjevanje in širitev komunalnih območij, 
na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zem- 
ljišč, ter zajeti ostale namenske vire financiranje razdelati in 
postopno uveljaviti celovit sistem črpanja mestne rente in 
ostalih namenskih virov financiranja, kot tudi proučiti možno- 
sti dolgoročnega kreditiranja, kar bi omogočilo smotrnejše 
dolgoročno načrtovanje graditve komunalne infrastrukture. V 
zvezi s tem pa bodo morale občine v svojih planih podrobneje 
opredeliti politiko in dinamiko razvoja in urbanizacijo pro- 
stora. 

Za zagotavljanje racionalnejšega in učinkovitejšega delova- 
nja komunalne dejavnosti pri rednem obratovanju, razširjeni 
reprodukciji, tehnološkem opremljanju, kadrovskem uspo- 
sabljanju in načrtovanju razvojne dejavnosti bi bilo potrebno 
že v obdobju 1986-90 pričeti s povezovanjem komunalnih 
organizacij in komunalnih sistemov v okviru medobčinskega 
sodelovanja. Tudi v okviru takšnega sodelovanja bo potrebno 
sanirati in dograjevati komunalne sisteme v tistih okoljih, kjer 
je oensnaževanje prešlo kritično mejo in tam, kjer so ogroženi 
pomembnejši viri pitne vode. 

5.4. flazvoj družbenih dejavnosti 

5.4.1. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 
Prestrukturiranje družbenih dejavnosti v naslednjem ob- 

dobju ne bo moglo biti samo prilagajanje tesnim materialnim 

okvirom, temveč predvsem iskanje novih načinov izvajanja 
.dejavnosti, ponovna opredelitev obstoječih sistemov solidar- 
nosti, racionalnejše izkoriščanje že zgrajenih kapacitet, uspo- 
sabljanje in uporabljanje tudi volunterskih (neplačanih) oblik 
dela, reformiranje že reformiranega, poenostavljanje odloča- 
nja in njegovo usmerjanje na ključna vprašanja razvoja, večje 
sodelovanje pri odločanju in tudi plačevanje neposredno 
zainteresiranih posameznikov in organizacij, združevanje de- 
javnosti ob skupnih problemih in vedno bolj celovito obravna- 
vanje posameznika ter opuščanje (z veliko težavo) programov 
in dejavnosti, pri katerih je eden glavnih razlogov za obstoj v 
zaposlitvi izvajalcev. 

Tesni materialni okviri razvoja ne bodo dopuščali da bi se iz 
sredstev, ki se združujejo v samoupravnih interesnih skupno- 
stih širil obseg dejavnosti in povečalo zaposlovanje novih 
delavcev ter gradile nove kapacitete. Zaradi potrebe, da 
družba obvladuje glavne tokove pri delitvi dohodka, bo posre- 
dna svobodna menjava prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti še vedno imela kvantitativno določene okvire rasti odvi- 
sno od rasti dohodka oziroma družbenega dohodka. 
, Skupaj bodo sredstva za družbene dejavnosti lahko rasla 
po 3,7% povprečni letni stopnji rasti. Izdatki za socialne 
prejemke bodo rasli po stopnji 3,1% povprečno letno, plačila 
opravljenih storitiev pa za 3,9% letno. V okviru tega bodo 
hitreje naraščali materialni stroški skupne porabe, tako da bo 
povečan realni obseg stotitev največ 1,4% letno oziroma 
toliko, kolikor bodo rasle potrebe posameznih prebivalstvenih 
skupin. Ker bodo potrebe po nekaterih storitvah in dejavno- 
stih kljub vsemu bolj naraščale bo neposredna svobodna 
menjava dela zato vedno bolj pogosto izrabljena možnost za 
pridobivanje dohodka in zadovoljevanje skupnih potreb. Ta 
način ne potrebuje in tudi ne prenese enakega odločanja kot 
je sedaj v samoupravnih interesnih skupnostih, saj o neposre- 
dnih interesih in sredstvih ne morejo in ne smejo odločati 
drugi kot zainteresirani. Del dejavnosti pa bo potrebno opra- 
viti tudi z aktivnim vključevanjem volunterjev ali pa delo v teh 
dejavnostih priznati kot del siceršnje delovne obveznosti 49>. 

Sistemi solidarnosti, ki so inštrument za izenačevanje mož- 
nosti in s katerimi zagotovljeni programi v družbenih dejavno- 
stih niso odvisni od gospodarske moči občine, bodo morali 
upoštevati, da je v njihovem uresničevanju potrebno uskladiti 
dve načeli: načelo, da je solidarnost stvar delavcev in delov- 
nih ljudi in da morajo zato bilančne.sheme to omogočiti in 
drugič, da mora sistem solidarnosti delovati tudi v razmerah, 
ko prihaja do nominalno sicer velikih porastov sredstev, 
realno pa do padca. 

V družbenih dejavnostih se je že začel proces celovitega 
obravnavanja problemov ljudi; primer za to je obravnavanje 
socialne varnosti. Bolj kot doslej se bo enak način moral 
uveljaviti pri vseh prostočasnih aktivnostih, kjer bodo morali 
sodelovati telesno kulturne, kulturne, zdravstvene rn izobra- 
ževalne skupnosti. 

V družbenih dejavnostih bodo v okviru možnosti za razvoj 
posameznih dejavnosti prednostno določeni programi, ki kar 
najbolj povečujejo ustvarjalno sposobnost, materialno moč in 
blagostanje družbe in posameznika. V raziskovanju so to 
»kupni programi v funkciji usposabljanja in priprave vrhun- 
skega raziskovalnega podmladka, v usmerjenem izobraževa- 
nju programi usposabljanja zaposlenih in tistih, ki končujejo 
programe izobraževanja, v zdravstveni dejavnosti osnovna 
zdravstvena služba in v okviru nje preventiva, v kulturi pro- 
gram ohranjanja in razvijanja narodne identitete, v socialnem 
varstvu uresničevanje in zagotavljanje minimalne socialne 
varnosti, v telesni kulturi pa rekreacija in primerni selekcijski 
in tekmovalni sistemi. 

5.4.2. Zdravstvo 
Raven zdravstvenega stanja prebivalstva ter standard in 

kvaliteto zdravstvenih storitev lahko zadržimo le z boljšim 
gospodarjenjem z omejenimi finančnimi sredstvi in spreme- 
njenim načinom izvajanja zdravstvene dejavnosti. Kljub uspe- 
hom na področju racionalizacije in povečanju učinkovitosti 

Kot primer navajamo samo osnovno šolo. Izvedba programa dela in življenja 
osnovne šole. predpostavlja večjo odprtost v neposredno okolje in sodelovanje 
mentorjev iz delovnih organizacij. Če bi program izvajali samo učitelji, bi jih 
potrebovali več. Podobno je v usmerjenem izobraževanju, deloma v otroškem 
varstvu in socialnem skrbstvu. 
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zdravstvenega varstva smo do sedaj razvijali predvsem kura- 
tivo in bolnišnično zdravstveno varstvo. Zanemarili pa smo 
razvoj cenejših in učinkovitejših oblik zdravstvenega varstva. 

V srednjeročnem obdobju 1986-1990 se bomo morali po- 
svetiti predvsem razvoju osnovne zdravstvene službe. V ok- 
viru osnovne zdravstvene službe pa razvijati predvsem pre- 
ventivo, splošno medicino, medicino dela, sanitarno epide- 
miološko službo, mladinsko zobozdravstvo ter zdravljenje in 
nego bolnika na domu. Večjo skrb bo treba posvetiti zdrav- 
stveni vzgoji prebivalstva. Poskrbeti bomo morali tudi za 
enakomernejšo distribucijo osnovne zdravstvene službe v 
prostoru. Sedaj je distribucija osnovne zdravstvene službe po 
posameznih občinah zelo neenakomerna 50 . 

Osnovno zdravstveno varstvo in bolnišnične ustanove bodo 
morale tesneje sodelovati ter z boljšo organizacijo zdravljenja 
in nege bolnika na domu še naprej zmanjševati hospitalizacijo 
in skrajševati ležalno dobo v dragih bolniških ustanovah do 
strokovno urpavičene meje. 

Zdravstvene organizacije in združeno delo se bodo morali 
končno dogovoriti za skupno akcijo za zmanjšanje odsotnosti 
z dela zaradi bolezni, poškodb in nege obolelega svojca. 

Nadaljevati bomo morali z procesom racionalizacije, delitve 
dela, specializacije in povezovanje zdravstvenih ustanov v 
strokovne in dohodkovne celote in pri tem realizirati že spre- 
jete samoupravne sporazume in dogovore. Zdravstvene usta- 
nove bodo morale tesneje sodelovati z zdravstvenimi ustano- 
vami ostalih republik. Celotna družba bo morala posvetiti 
večjo skrb varstvu okolja in preprečevanju nadaljnje kemične 
in bakteriološke kontaminacije okolja. 

Prioritetne naloge zdravstvenega varstva v srednjeročnem 
obdobju 1986-1990 bodo: uresničevanje z zakonom zagotov- 
ljenega programa zdravstvenega varstva, ki obsega okoli 60% 
celotnih zdravstvenih storitev, uresničevanja programa in na- 
log, ki so skupnega pomena za vso republiko, dograditev in 
oprema nedokončanih investicij iz prejšnjega srednjeročnega 
obdobja, ralizacija najnujnejših investicij, zamenjave izrab- 
ljene in nabave najnujnejše nove medicinske opreme, izobli- 
kovanje skupnega programa ponudbe zdravstvenih in zdravi- 
liških storitev inozemstvu, izvedba raziskovalnih nalog skup- 
nega pomena za vso republiko ter razvoj zdravstvene infor- 
matike. 

Večjo skrb bo treba posvetiti kadrovski politiki in izobraže- 
vanju zdravstevnih kadrov za potrebe prestrukturiranega 
zdravstvenega varstva. 
5.4.3. Vzgoja in izobraževanje 

Na področju osnovnega izobraževanja so bili doseženi ne- 
kateri kvalitativni premiki. Izboljšala se je izobrazbena struk- 
tura pedagoških delavcev, zmanjšalo se je število učencev v 
oddelku, zmanjšalo se je število učencev na učitelja in vklju- 
čenost v celodnevno osnovno šolo. Ti podatki kažejo na 
določeno zvišanje kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela ne 
kažejo pa, če se je hkrati izboljšala tudi kvaliteta samega 
učnega procesa. Poglabljajo se razlike v standardu osnov- 
nega izobraževanja saj celo pri izvedbi zagotovljenih progra- 
mov nastajajo že take, ki lahko ogroze »uresničevanje enotne 
osnovne šole in bi njihovo morebitno poglabljanje lahko vo- 
dilo do različnih možnosti slovenskih otrok za pridobivanje 
kvalitetne osnovne izobrazbe« 5'). Z notranjo selekcijo bo 
izobraževanje takšne in podobne probleme moral odpraviti, 
sicer bo resno ogrožena kvaliteta vzgojnoizobraževalnega 
procesa. 

Ob prehodu na novo srednjeročno obdobje na področju 
osnovnega šolstva verjetno ne bo bistvenih sprememb. Glede 
na prej omenjene kvalitativne premike je pričakovati v glav- 
nem uvajanje programa življenja in dela osnovne šole (v vse 
razrede osnovne šole predvidoma do šolskega leta 1986/87) 
ter odpravo razlik v standardu zagotovljenega programa med 
posameznimi občinskimi skupnostmi. Ker že program življe- 
nja in dela osnovne šole uvaja v osnovno šolo prvine celo- 
dnevne šole in se opredeljeni cilji glede razvoja celodnevne 
osnovne šole niso spremenili bo, preden bodo sprejete odlo- 
čitve o razvoju celodnevne osnovne šole v SR Sloveniji r'? , 

Leta 1382 smo imeli v Sloveniji 1.464 prebivalcev na enega zdravnika v 
osnovni zdravstveni dejavnosti. Po občinah pa je to število variiralo od 512 do 
3.524 prebivalcev na zdravnika 

Poročilo o uresničevanju Zakona o osnovni Šoli z vidika zagotovljenega 
programa. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 

Vključenost COŠ in PB v Šolskem letu 1983 v SRS je 26,6%. COŠ je 14,5%, PB 
je 12.1%. vključenost v PB zadnja leta pada. 

potrebno skrbno pretehtati dosedanje dosežke (evalvacija 
celodnevne osnovne šole) in se na osnovi dobljenih rezultatov 
odločiti. Ob povečanih zahtevah, ki, jih terja tak tip osnovne 
šole postaja vse bolj aktualno vprašanje dviga izobrazbene 
ravni za učitelje v osnovni šoli. Predlaga se uvedba visokošol- 
skega izobraževanja učiteljev osnovnih šol, kar pa zahteva 
pomembna sredstva 53,. Zato bo kakršnakoli odločitev morala 
temeljiti na izčrpnih analizah in poglobljenem strokovnem 
delu. 

Preobrazba vzgoje in izobraževanje kljub nekaterim dose- 
ženim kvalitetnim premikom še ni obvladala vseh razvojnih 
protislovij. Prav tako pa se v spremenjenih družbenih pogojih 
pojavljajo tudi številna nova vprašanja. Med temi so posebno 
očitna še nerešena vprašanja zasnove programov, preho- 
dnost med njimi in mreže šol, pa tudi organizacije in izvedbe 
pripravništva kot usposabljanja za samostojno delo. Dose- 
žena bo širša izobraženost, skoraj celotna generacija, ki 
uspešno zaključi osnovno šolo se vključuje v srednje šolstvo. 
Globlja kvalitativna preobrazba pa zadeva mnoge težave, 
predvsem zato, ker se nekatere predpostavke sistema (po- 
družbljanje vzgoje in izobraževanja, prenos izobraževalne po- 
litike v združeno delo) prepočasi uresničujejo. 

Praksa opozarja zlasti na naslednja aktualna razvojna vpra- 
šanja usmerjenega izobraževanja. Prezahtevnost in prenatr- 
panost posameznih vzgojno izobraževalnih programov, ki 
otežkočajo kvalitetno izvajanje in porajajo zahteve po podalj- 
ševanju šolanja. Mreža šol je zelo razdrobljena, programi se 
izvajajo za majhno število učencev, kar povečuje stroške, v 
mnogih primerih pa tudi zaradi neustreznih pogojev šolanja 
ogroža kvaliteto. Vpisna politika ni povsod v skladu z mož- 
nostmi in politiko zaposlovanja, zaradi česar tudi narašča 
nezaposlenost mladih strokovnih delavcev, zaradi tega je 
ponovno potrebno preveriti vpisno politiko predvsem raz- 
merje 70:30 med proizvodnimi in neproizvodnimi smermi. 
Zelo neenotni so še pogledi na horizontalno in vertikalno 
prehajanje med programi, zlasti še ob prehodu iz srednjega v 
visoko izobraževanje. Različni pogledi it) zahteve glede prak- 
tične usposobljenosti diplomantov srednjih šol povzročajo 
nesporazume in ovirajo vključevanje učencev v delo ter izobli- 
kovanje organiziranega usposabljanja pripravnikov na samo- 
stojno delo, kar bo poleg drugih težav spodbujalo tudi večji 
pritisk na nadaljevanje šolanja. 

Visoko šolstvo bo moralo razvijati vse možne oblike sestav- 
ljanja vsebin programov, jih organizacijsko omogočati, pove- 
čati kvaliteto izvedbe in učinkqvitost študija. S tern bi bila 
dosežena večja vključenost študentov v študijske in razisko- 
valne procese. Za takšen način visoko šolstvo ne bi potrebo- 
valo večjega števila programov, več prostora in bistveno več 
kadra. 

Pri pripravi novih programov so še vedno prisotne težnje po 
njihovi drobitvi in podaljševanju študija. Proces usklajevanja 
med obema slovenskima univerzama glede vsebine in izvaja- 
nja nekaterih visokošolskih programov še ni dokončan. Ta 
proces bo potrebno pospešiti in programe uskladiti tako, da 
bi bila prehodnost z enega nivoja izobraževanja na drugega 
večja in število programov, ki vodijo neposredno v študij, ne 
manjše kot je bilo v prejšnjem sistemu izobraževanja. 

V dogovoru o temeljih plana SR Slovenije bo nujno po- 
trebno podrobneje opredeliti obseg in izvajanje usmerjenega 
izobraževanja na srednji in visoki stopnji. 

V naslednjem obdobju bo določeno investicijsko aktivnost 
še vedno moč pričakovati, pri čemer naj ne bi šlo za investicije 
v zidove, temveč izključno v opremo. Takšna usmeritev je na 
področju izobraževanja bistvenega pomena. Nujno je usposo- 
biti nabavljeno opremo in investirati v tisto, ki je pomembna 
za racionalizacijo in modernizacijo učnega procesa. Če je 
naloga izobraževanja pripravljati učence za življenje in delo, 
bo nujna selekcija znotraj programov izobraževanja ali pa 
take vrste reorganizacija učnega procesa, pri katerem bo 
uporaba moderne učne tehnologije le njena nujna posledica. 

Dokončne opredelitve glede investiranja bodo našle mesto 
v samoupravnih sporazumih izobraževalnih skupnosti. 

5.4.4. Kultura 
V naslednjih letih se bo potrebno usmeriti predvsem v 

zaščito dosežene kvalitete in obsega tistih dejavnosti, ki naj- 
več prispevajo k ohranjanju slovenske kulturne in nacionalne 
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samobitnosti ter razvijati kulturne vrednote, ki so usmerjene v 
prihodnost. Zaradi tega bi morali preoblikovati samoupravne 
interesne skupnosti na tak način, da bo v republiški ohranjen 
prostor za dogovarjanje le o problemih, ki so pomembni za 
kulturo z nacionalnega vidika, ostale pa bi prepustili občin- 
skim kulturnim skupnostim, saj je dosedaj pri republiških 
sredstvih participiralo preveč kulturnih organizacij. Med naj- 
pomembnejše dejavnosti vsekakor sodijo knjiga, gledališče in 
varstvo naravne in kulturne dediščine ter nacionalni muzeji in 
galerije. Skrb za knjigo mora biti povezana s knjižnicami, kjer 
bo treba povečati zaloge in odkup, problem gledališč pa je 
predvsem v hitro rastočih materilanih stroških ter zmanjševa- 
nju območja potencialnih obiskovalcev. Varstvo kulturne in 
naravne dediščine mora dobiti tak obseg, da bi vsaj preprečilo 
nadaljnje propadanje spomenikov, obenem pa je njihovo re- 
ševanje potrebno povezati z drugimi dejavnostmi (turizem, 
gostinstvo itd.). Politika razvoja nacionalne kulture mora biti 
še bolj povezana z racionalnejšim delovanjem, zmanjševa- 
njem stroškov institucij, ki so pri majhnem narodu nujno 
dražje, množičnejšo kulturno ustvarjalnostjo in ne le konzu- 
macijo, večjim odpiranjem v svet in njeno afirmacijo v drugih 
kulturnih okoljih, izrabo novih tehničnih pripomočkov in 
končno tudi večjo poslovnostjo tam, kjer je to mogoče. 
5.4.5. Telesna kultura 

Na področju telesne kulture je bila v preteklih letih teko- 
čega srednjeročnega obdobja dokaj ustrezno izvedena na- 
loga iz dogovora o prednostnem financiranju posameznih vej 
vrhunskega športa (predvsem v povezavi z zimskimi olimpij- 
skimi igrami). Za večje uspehe slovenskega vrhunskega 
športa, predvsem v ekipnih tekmovanjih, bi bilo potrebno 
premisliti in preanalizirati rezultate, ki izhajajo iz portoroških 
sklepov.54 Telesna kultura na rekreacijskem nivoju pa se zad- 
nja leta uspešno razvija. 

V naslednjem obdobju bo še naprej potrebno predvsem 
razvijati zavest o pomenu telesne kulture in rekreacije, ter 
pospešeno vključevati ljudi v organizirano telesno-kulturno 
dejavnost. Pri tem naj bi več naredili v ozd in v krajevnih 
skupnostih, ker se zaradi večanja stroškov in omejenih mož- 
nosti potovanj občanov povečuje potreba po programih ak- 
tivne izrabe prostega časa. Organiziranje telesnokulturne de- 
javnosti in rekreacije bo potrebno bolj povezovati z drugimi 
dejavnostmi (turizem, zdravstvo, socialno skrbstvo, izobraže- 
vanje itd.). Prav tako bo potrebno izboljšati kadrovsko struk- 
turo ter povečati površine namenjene tem dejavnostim, kar pa 
naj ne bi bistveno vplivalo na povečanje investicij, ker bi se pri 
gradnji objektov morali povezovati z drugimi dejavnostmi, ter 
graditi predvsem večnamenske objekte v povezavi z narav- 
nimi danostmi. 
5.4.6. Otroško varstvo 

Glede na to, da nataliteta v SR Sloveniji upada, saj število 
porodov upada že od leta 1979 (ko je biio 30.604 živorojenih 
otrok, v letu 1983 pa jih je bilo po oceni 27.400 ali 3.204 manj), 
bo potrebno v prihodnjem obdobju varstvu materinstva in 
otrok dati prioriteto. Zato bo ena od pomembnih nalog na tem 
področju zagotavljanje nadomestil za porodniški dopust 
vsem porodnicam (dosedaj so bile te pravice deležne le zapo- 
slene žene in združene kmetice); in predvsem zaradi koristi 
otrok, bo do sprejema srednjeročnega plana potrebno razči- 
stiti nekatere elemente podaljšanja porodniškega dopusta na 
eno leto.55 Ker je tudi pomoč pri opremi element populacijske 

V ceni storitev bi se morala povečati sredstva za osebne dohodke za približno 
15%. 

Samoupravni sporazum o uresničevanju nekaterih pomembnih vprašanj na- 
daljnjega razvoja telesno kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji, april, 1976 

Ob nespornih zdravstvenih in psiho-socialnih argumentih za upravičenost 
tega podaljšanja, bo vendarle potrebno, ob ozkih ekonomskih okvirih, proučiti 
materialne učinke tega koraka predvsem v smislu prerazporeditve stroškov med 
posameznimi interesnimi skupnostmi družbenih dejavnosti in ne nazadnje bo 
potrebno pri vsem tem upoštevati medrepubliške in pokrajinske primerjave, ki 
kažejo naslednja razmerja:    

Število dni stopnja delež žensk 
trajanja por. natalitete med vsemi 

dopusta zaposlenimi 
180 17,0 32,3 
180 18,6 33.2 
365 14,4 38,9 
270 20.5 32,1 
246 16,1 45,2 
365 16,9 34.0 
180 31.8 21,1 
365 12,9 36,5 

politike, bi jo morali novorojenci prejemati tudi v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. Preko sistema solidarnosti (ki pa ga 
bo nujno korigirati) bo potrebno otrokom iz socialno in mate- 
rialno ogroženih družin z otroškimi dodatki (če se le da v 
funkcionalni obliki) zagotavljati minimalno socialno varnost. 

V okviru vzgojnovarstvenih organizacij se izvajata dva za- 
gotovljena programa in sicer program male šole in program 
vzgoje in varstva predšolskih otrok, motenih v telesnem in 
duševnem razvoju. V pripravo na šolo so vključeni že vsi 
otroci in tudi število otrok, ki obiskujejo skrajšane programe 
(najmanj 120 ur), se je zmanjšalo od 15.181 konec leta 1980 na 
10.900 konec leta 1983, kar pomeni 29% od vseh otrok vklju- 
čenih v pripravo na šolo. V tako imenovane razvojne oddelke 
pa je vključenih 596 oziroma okrog 14% otrok motenih v 
telesnem in duševnem razvoju. Zaradi izenačevanja kvalitete 
(mala šola je obvezna ža vse otroke v letu pred vstopom v 
šolo) in možnosti za razvoj vseh predšolskih otrok bo po- 
trebno tudi v prihodnjem obdobju solidarnostno zagotavljati 
sredstva za ta dva programa. 

V redne (dopoldanske) vzgojne programe bo potrebno za- 
radi visoke zaposlenosti staršev in zaradi koristi otrok, do 
konca prihodnjega srednjeročnega obdobja zajeti okrog 
91.000 (oz. okrog 46%) vseh predšolskih otrok.5® (Sedanje 
zajetje znaša 41,4% otrok.) Poleg tega bo nujno še naprej 
vzpodbujati odpiranje vrtcev v okolje in sicer z nadaljnjim 
razvijanjem popoldanskih vzgojnih programov, predvsem za 
otroke od 3 let naprej in npr. s sodelovanjem staršev (pove- 
zava dela staršev in vzgojiteljev pomembno vpliva na otrokov 
razvoj) ali drugih prostovoljcev (večja pestrost in racional- 
nost) pri izvajanju programa. Poleg tega pa bo zaradi zahtev- 
nih vzgojnih programov in boljše kvalitete vzgojnega dela 
potrebno posebno pozornost nameniti izobraževanju vzgoji- 
teljic na višješolski stopnji. 

5.4.7. Socialno skrbstvo 
Ker potrebe po storitvah socialnega skrbstva naraščajo 

tako med otroci in mladino kot med odraslimi 57, bo nujno tudi 
v prihodnje zagotoviti dovolj strokovnih delavcev. 

Zaradi obilice sprememb v načinu življenja, katere bodo 
močno vplivale na psihosocialne razmere v družini, bodo 
morale socialne službe tej problematiki posvečati posebno 
skrb. 

Posebno pozornost bo potrebno posvečati starim, ki pred- 
stavljajo vedno večji del slovenske populacije (v obdobju 
1961-1981 se je delež oseb, starih nad 65 let povečal od 7,3 na 
11,1%). Kar se tiče varstva v domovih za starejše občane kjer 
je bilo konec leta 1983 9.275 oskrbovancev, bo nujno pričeti z 
notranjo reorganizacijo, saj ti domovi niso grajeni za tako 
velik delež oskrbovancev 75-80%), ki so potrebni stalne 
zdravniške nege in oskrbe. Potrebno bo še naprej iskati reši- 
tve za zmanjšanje cen za uporabnike omenjenih storitev, saj 
komaj tretjini oskrbovancev njihova pokojnina (in eventuelni 
drugi prejemki) zadošča za življenje v domu. Poleg tega bo 
potrebno še nadaljnje odpiranje teh domov k starim ljudem v 
njihovem okolju (— dom kot center skrbi za stare). 

Za stare ljudi, ki živijo v svojih domovih pa bo nujno še 
nadalje razvijati različne pomoči, nego in svetovanje na 
domu, tako strokovnjakov kot prostovoljcev, ki predstavljajo 
pomemben element humanizacije socialnega dela. 

Zagotavljanje minimalne socialne varnosti osebam brez 
sredstev za preživljanje in nesposobnim za pridobitno delo pa 
bo še naprej pomembna naloga socialnega skrbstva. 

Ker bodo v prihodnosti naraščale bolezni odvisnosti (alko- 
holizem, 58 norkomanija), bo nujno zagotoviti dovolj ustrezno 
usposobljenega kadra za preventivno in kurativno delo na 
tem področju. 

5.5. Skladnejši regionalni razvoj 
Skladnejši regionalni razvoj bo v srednjeročnem obdobju 

1986-90 eden izmed pomembnih elementov razvoj ne politike. 

Zaradi česar bo nu|no iskati cene|Se oblike gradn|e oz. adaptacije vzgo|novar- 
stvenih enot oziroma graditi večnamenske objekte v novih stanovanjskih sose- 
;Tako je število otrok in mladostnikov deležnih pomoči aH oskrbe socialnega 

skrbstva v obdobju 1976-1983 naraslo za 83%, število odraslih, deležnih storitev 
socialnega skrbstva pa se Je v istem obdobju povečalo za 52%. 
"V Sloveniji je okrog 100.000 alkoholikov, kar pomeni 300 do 400 tisoč socialno 

In materialno ogroženih. 
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Srbija (brez pokrajin) 
SAP Kosovo 
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V preteklih obdobjih so bili doseženi pozitivni premiki pri 
pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij, vendar pa vsi problemi niso odpravljeni. 
Zato bi morali s tako politiko nadaljevati tudi v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. Več pozornosti kot doslej pa bo 
potrebno posvetiti usklajenemu razvoju vseh območij ter ne- 
katerim specifičnim problemom posameznih območij (manj 
razvitih območij, območij z elementi depresiranosti, hribovitih 
območij ter drugih specifičnih območij). 

Nadaljnji gospodarski razvoj posameznih območij bo moral 
temeljiti na čim boljšem izkoriščanju obstoječih zmogljivosti, 
zaposlitvenih, naravnih, prostorskih, geografskih, infrastruk- 
turnih in drugih možnosti. Glede na to, da bodo materialne 
možnosti v obdobju 1986-90 omejene, naj bi gospodarski 
razvoj posameznih območij temeljil predvsem na osnovi 
boljše izkoriščenosti obstoječih razvojnih potencialov. Dose- 
danje raziskave59 kažejo, da so med posameznimi regijami 
velike razlike v učinkovitosti obstoječih industrijskih proiz- 
vodenj, kar je v precejšnji meri posledica tega, da obsežnih 
dosedanjih investicij, niso vedno spremljala tudi ustrezna 
vlaganja v kadre in razvojno-raziskovalno dejavnost. Tako 
imajo večinoma razvite regije z dolgoletno industrijsko tradi- 
cijo (savinjska, osrednje-slovenska, gorenjska, kraška regija) 
največji delež učinkovitih industrijskih proizvodenj, najmanjši 
delež učinkovitih proizvodenj pa imajo dolenjska, pomurska, 
podravska in goriška regija, kar pomeni, da imajo možnosti 
nadaljnjega razvoja tudi ob popolnejšem izkoriščanju obsto- 
ječih kapacitet. 

Med regijami so večje razlike v obstoječi strukturi industrije 
in deležu razvojno obetavnih proizvodenj, kar bo potrebno 
upoštevati pri novih vlaganjih v obdobju 1986-90. V najbolj 
ugodnem položaju so osrednje slovenska, gorenjska in koro- 
ška regija, v najmanj ugodnem pa pomurska, spodnje posav- 
ska in zasavska regija, kjer bo potrebno več pozornosti kot v 
povprečju SR Slovenije posvetiti prestrukturiranju na raz- 
vojno obetavne proizvodnje. Pri izbiri lokacije za nove investi- 
cije bo potrebno upoštevati, da je najbolj smiselna usmeritev 
v zmerno koncentracijo proizvodnih kapacitet v skladu s 
konceptom policentričnega razvoja SR Slovenije. 

Nadaljnji razvoj kmetijstev je pomeben tal^o s stališča večje 
proizvodnje hrane kot s stališča ohranitve prebivalstva na 
nekaterih območjih. Število kmečkega prebivalstva se bo še 
naprej zmanjševalo, vendar pa bo potrebno zaustaviti procese 
prekomerne deagrarizacije. Problemi nadaljnjega razvoja 
kmetijstva so na posameznih območjih različni in sicer: 

- na razvitih območjih, za katera je značilen nizek delež 
kmečkega prebivalstva ter večinoma intenzivna kmetijska 
proizvodnja, je osnovni konflikt med potrebami nadaljnje ur- 
banizacije oziroma industrializacije ter potrebami po ohrani- 
tvi obstoječih kmetijskih površin: 

- na manj razvitih območjih, kjer so ugodni pogoji za 
kmetijsko proizvodnjo, bi morali zaustaviti proces preko- 
merne deagrarizacije z oblikovanjem pogojev za dohodkovno 
intenzivno kmetijsko proizvodnjo; 

- na območjih, na katerih so močno prisotni procesi depo- 
pulacije, bi morali z ustrezno valorizacijo kmetijskih površin 
ter razvojem kmetijske proizvodnje v povezavi z drugimi de- 
javnostmi prispevati k ohranitvi poselitve na teh območjih. 

V skladu s politiko regionalnega razvoja naj bi potekal 
* razvoj infrastrukturnega omrežja in objektov družbenih dejav- 

nosti. Gradnja infrastrukturnih objektov naj bi prispevala k 
izenačevanju pogojev posameznih območij glede dostopnosti 
ter opremljenosti s posameznimi objekti in na tej osnovi k 
večjim možnostim nadaljnjega razvoja proizvodnih kapacitet 
kot tudi zadovoljevanja potreb prebivalcev na teh območjih. 
Gradnja objektov družbenih dejavnosti bi morala prispevati k 
izenačevanju pogojev življenja in dela prebivalcev posamez- 
nih območij. Pri tem bi morali oskrbne funkcije nižje stopnje 
čim bolj približati prebivalcem posameznih območij (zlasti 
osnovno šolstvo, osnovno zdravstveno mrežo, otroško var- 
stvo itd.), oskrbne funkcije Višje stopnje; ki zadovoljujejo 
potrebe prebivalcev širših območij, pa racionalno locirati v 
okviru policentričnega sistema. 

Analiza dolgoročnih razvojnih možnosti SR Slovenije v ob- 
dobju 1986-1995/2000 opredeljuje kot možni dve varianti 

Kukar S. s sodelavci: Analiza ocene dolgoročnih razvojnih možnosti sloven- 
skih regij. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana 1982 

26 

nadaljnjega razvoja poselitve in sicer varianto zmerne kon- 
centracije in varianto disperzije prebivalstva. V dosedanjih 
razpravah se mnenja vse bolj nagibajo v prid variante zmerne 
koncentracije. V srednjeročnem obdobju 1986-90 bo po- 
trebno z ustrezno politiko in ukrepi usmerjati demografska 
gibanja na posameznih območjih, da bi dosegli predvideno 
dolgoročno poselitev. 

Razvoj središč skupnega regionalnega pomena kot nosil- 
cev oskrbnih in proizvodnih funkcij na posameznih območjih 
naj bi potekal v okviru uveljavljenega koncepta policentrič- 
nega razvoja. Izgradnja proizvodnih kapacitet je v preteklosti 
v nekaterih primerih privedla do pretirane razpršenosti in 
podvajanja kapacitet in vodila v neučinkovito gospodarsko 
strukturo posameznih območij. Zato bi morali v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju razvijati industrijske in druge gospo- 
darske dejavnosti zlasti v razvojnih središčih ter pri tem upo- 
števati specifičnosti in možnosti posameznih regij. 

K usklajenemu gospodarskemu razvoju posameznih obmo- 
čij naj bi prispevalo večje poslovno in dohodkovno povezova- 
nje organizacij združenega dela iz različnih območij, pri če- 
mer naj bi imelo pomembno vlogo združevanje dela in sred- 
stev za skupna vlaganja ter povezovanje znanja in izkušenj. 
Eden izmed pomembnih elementov regionalne politike je 
krepitev skupnega reševanja problemov med posameznimi 
območji. V okviru medobčinskega sodelovanja bo potrebno 
reševati probleme v zvezi s poselitvijo, zaposlovanjem, infra- 
strukturo, rabo prostora itd. ter pripraviti tudi ustrezne dogo- 
vore. 

Organizirane družbene aktivnosti za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij se bodo morale nadaljevati tudi v ob- 
dobju 1986-90, kajti razlike v stopnji razvitosti so še vedno 
velike. Naloge pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij 
se v obdobju 1981-1985 niso uresničevale v predvidenem 
obsegu in se le-ta zato niso razvijala kot je bilo predvideno. 
Glede na to, da so predvidene materialne možnosti v obdobju 
1986-90 omejene, pa vse bolj prevladuje strokovno mnenje, 
da bi bilo potrebno teritorij manj razvitih območij skrčiti, da bi 
na ta način dosegli večjo učinkovitost pospeševalnih ukrepov 
ter oblikovati takšen sistem ukrepov, ki bi omogočil čim 
hitrejše izenačevanje razlik v stopnji razvitosti. 

Pri pripravi srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-90 bo treba ponovno preučiti kriterije in 
kazalce, predvsem pa mejne vrednosti za opredeljevanje manj 
razvitih območij. Pri tem so možnosti različne, kar ima za 
posledico različen teritorialni obseg manj razvitih območij. 
Glede na omejene materialne možnosti ter ob upoštevanju 
usmeritev iz analize dolgoročnih razvojnih možnosti, da naj bi 
se število manj razvitih občin postopoma zmanjšalo, večji 
poudarek pa naj bi bil na hitrejšem razvoju manj razvitih 
geografskih in obmejnih območij. 

Dosedanje izkušenje kažejo, da naj bi tudi v prihodnje 
uporabljali za določanje manj razvitih območij sedaj veljavne 
kriterije in sicer kriterij razvitosti proizvajalnih sil kot najpo- 
membnejši kriterij, kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil 
in kriterij razvitosti družbenega standarda. Ponovno pa bo 
potrebno pregledati posamezne kazalce razvitosti ter jih 
ustrezno dopolniti oziroma dodati nove (npr. upoštevanje 
dnevnih migracij pri deležu zaposlenih, vključitev kazalcev, ki 
opredeljujejo razvitost gospodarske infrastrukture, vključitev 
deleža kmečkega prebivalstva itd.) 

Poleg tega bi morali: 
- zadržati mejno vrednost, izpod katere se občine štejejo 

kot manj razvite na 50% republiškega povprečja in odpraviti 
ugodnost, da se občine štejejo za manj razvita območja tudi, 
če ne presegajo dveh tretjin slovenskega povprečja (v prime- 
rih, če so sestavni del medobčinske skupnosti, ki ne presega 
dveh tretjin slovenskega povprečja); 

- zadržati mejne vrednosti za opredeljevanje manj razvitih 
geografskih in obmejnih območij; 

- zadržati status predhodnega obdobja za območja, ki so v 
obdobju 1981-1985 manj razvita, bodo pa mejne vrednosti 
presegla. 

Možnosti hitrejšega razvoja manj razvitih območij so pred- 
vsem v pospešeni integraciji v širši gospodarski prostor. Še 
nadalje bo potrebno pospeševati gospodarska vlaganja na 
manj razvita območja zlasti na osnovi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev. Pri tem bo treba upoštevati možno- 
sti, ki jih imajo manj razvita območja (zaposlitvene možnosti, 
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naravne in prostorske možnosti itd.), obenem pa naj bi ta 
vlaganja prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospo- 
darstva teh območij v smeri večje tehnološke in dohodkovne 
intenzivnosti. Za manj razvita območja je še vedno značilna 
ne dovolj razvita gospodarska infrastruktura. Zato bo po- 
trebno tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju nadaljevati 
z modernizacijo cestnega omrežja, izboljšanjem oskrbe z 
vodo in energijo ter PTT storitvami. Še nadalje bo potrebno 
pospeševati tudi razvoj družbenih dejavnosti, to je izobraže- 
vanja, osnovnega zdravstva, otroškega varstva, socialnega 
skrbstva, kulture in telesne kulture, vendar ob upoštevanju 
globalnih usmeritev na področju skupne porabe. 

V dosedanjem razvoju se kot specifičen problem pojavljajo 
hribovita območja, ki so že dalj časa v procesu razseljevanja. 
Podatki kažejo, da je za manj razvita geografska območja, ki 
so obenem tudi hribovita območja, značilno upadanje števila 
prebivalcev ter znatno bolj neugodna starostna struktura v 
primerjavi z republiškim povprečjem. Obenem pa pretežni del 
gospodarstva teh območij predstavlja kmetijstvo, kar je razvi- 
dno tudi iz podatkov o kmečkem prebivalstvu. Na hribovitih 
območjih bo zato potrebno zagotoviti pogoje, da se prebival- 
stvo ne bi več tako pospešeno izseljevalo, predvsem z moder- 
nizacijo kmetijske proizvodnje in povezovanjem kmetijstva z 
drugimi dejavnostmi (npr. turizem, drobno gospodarstvo). 
Obenem bi morali z izboljšanjem elektroenergetskih razmer 
ter razvojem prometne infrastrukture (ceste, PTT) približati ta 
območja bližnjim razvojnim in zaposlitvenim centrom. Upo- 
števati je treba, da bo moral biti razvoj industrije usmerjen 
predvsem v razvojna središča, le nekateri manjši obrati pa bi 
bili locirani na teh območjih. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo potrebno posve- 
titi več pozornosti odpravljanju specifičnih razvojnih proble- 
mov razvitih območij, ki se izražajo predvsem v visoki koncen- 
traciji prebivalstva in proizvodnih dejavnostih, kar ima za 
posledico slabšanje bivalnega okolja ter neustrezno druž- 
beno in gospodarsko infrastrukturo. Pri novih vlaganjih na ta 
območja naj bi investitorji prevzemali večje obveznosti glede 
strukture vlaganj in v zvezi z izgradnjo dela infrastrukture, 
družbenih dejavnosti in stanovanjskih objektov ter izboljša- 
njem ekoloških pogojev. To problematiko naj bi upoštevale 
občine pri oblikovanju svoje razvojne politike, zlasti pa še v 
okviru medobčinskega sodelovanja. 

Specifični problemi se pojavljajo tudi v nekaterih centrih, 
kjer je bil dosedanji gospodarski razvoj neuravnotežen, saj se 
je v njih razvijala predvsem industrija, zaostajal pa je razvoj 
terciarnih in kvartarnih dejavnosti (npr. Novo mesto). Pro- 
blemi so tudi v nekaterih starejših centrih z enostransko 
razvitim gospodarstvom ter z manj perspektivnimi industrij- 
skimi proizvodnjami (npr. Trbovlje). Razvojne rešitve so pred- 
vsem ^ postopnem prestrukturiranju gospodarstva teh cen- 
trov, zato bi morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
proučiti potencialne razvojne možnosti, ki jih imajo ti centri 
ter na tej osnovi sprejemati tudi ustrezne investicijske odloči- 
tve. Pomembno pa je tudi neposredno sodelovanje z organi- 
zacijami združenega dela iz drugih območij v smeri iskanja 
ustreznih rešitev za prestrukturiranje posameznih proiz- 
vodenj. 

5.6. Urejanje prostora in ekološka 
vprašanja 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti so v preteklem obdobju reševanju razvojnih 
vprašanj namenile premajhno skrb prostorskim pogojem re- 
produkcije ter prostorski, zemljiški in urbanistični politiki, 
zato so se med drugim povečevala in zaostrovala prostorska 
in ekološka neskladja. 

Priporočila in usmeritve za prostorsko, zemljiško, urbani- 
stično in ekološko politiko so bila sprejeta. Z zamudo so bili 
sprejeti zakoni s področja urejanja prostora, zao^ta)«M tudi 
dopolnitev nekaterih področnih zakonov glede resite<^i za- 
devajo prostor oziroma dopolnitev obstoječih predpisov s 
področja urejanja prostora in varstva okolja. Kljub takemu 
stanju na normativnem področju ni nobenih ovir, da se ne bi 
opravile strokovne naloge na področju inventarizacije in valo- 
rizacije, katere so pomembna osnova za kvalitetno urejanje 
prostora. 

Globalni koncept policentričnega urbanega razvoja ostaja 
osnovno izhodišče, ki opredeljuje razvoj poselitve. V predsto- 
jećem obdobju 1986 - 1990 pa je politiko policentričnega 
razvoja v občinah treba konkretizirati v skladu s stvarnimi 
možnostmi v tem obdobju. 

Na področju poselitve ni pričakovati, da bi v obdobju 
1986-1990 industrijski razvoj v večji meri vplival na urbani 
razvoj, saj bo ob prestrukturiranju očitno šlo zlasti za transfer 
deiovne sile med industrijskimi panogami ali - ob intenzivnej- 
šem prestrukturiranju - ponekod celo do zmanjšanja števila 
zaposlenih v industriji. Spričo deficitarnosti in seveda bi- 
stveno investicijsko cenejših delovnih mest v terciarnem sek- 
torju bo njegova vloga v večanju števila delovnih mest rela- 
tivno pomembnejša za urbani razvoj kot v preteklem srednje- 
ročnem obdobju. 

Na prostorsko razporeditev nove industrije v obdobju 
1986-1990 bodo vplivali nekateri pomembnejši dejavniki kot: 
delovna sila, ki je v glavnem na voljo le še v severovzhodni 
Sloveniji, sicer pa le v manjši meri, ker drugje novozaposleni 
zasedajo v glavnem z odhodom v pokoj izpraznjena delovna 
mesta; močna zasićenost prometne infrastrukture na mnogih 
ključnih magistralnih odsekih cest in železnic (preobremenje- 
nost predvsem na odsekih cest Ljubljana-Kranj, obalna ce- 
sta); rastoči stroški za varovanje okolja zaradi obvezne grad- 
nje ustreznih čistilnih naprav, zlasti v večjih centrih; omejitve 
v rabi kmetijskih zemljišč na osnovi novih predpisov, ki so 
povezane s stroški za melioracije tam, kjer so potencialne in 
delno že opremljene industrijske površine na najboljših zem- 
ljiščih. 

Tudi demografska situacija v zadnjih letih kaže, da je ob- 
dobje najburnejše urbanizacije in ruralno-urbanih selitvenih 
tokov že za nami. V bodočnosti je računati z zmernejšo rastjo 
urbanizacije, predvsem pa z njenimi kvalitativnimi premiki. 

Zaradi izvajanja dogovorjene politike policentričnega urba- 
nega razvoja bo treba nadaljevati z racionalizacijo pri obliko- 
vanju omrežij (bolj specializiranih) storitvenih dejavnosti; pri 
tem bi potrebe v manj razvitih območjih morale imeti v slede- 
čem srednjeročnem obdobju prednost; zlasti še na področju 
družbenih dejavnosti medobčinskega pomena. 

Obseg fizičnih sprememb poselitvenih površin (gradenj) se 
bo v naslednjem srednjeročnem obdobju spričo pričakovanih 
realno manjših investicij, tako v stanovanjsko gradnjo kot 
gradnjo proizvodnih in drugih novih zmogljivosti oziroma 
objektov, po vsej verjetnosti zmanjšal, čeprav ne v vseh obči- 
nah v enaki meri. 

S politiko policentričnega razvoja nasploh je treba razvoj 
novih dejavnosti, zlasti proizvodnih, ki niso izrazito lokacijsko 
vezane na velike aglomeracije (kot Ljubljana, Maribor, Celje), 
usmerjati raje v manjše centre (mesta) okrog njih, če je tam na 
voljo več za kmetijstvo najmanj primernih zemljišč. 

Pri usmerjanju razvoja posameznih naselij, predvsem urba- 
nih, bo treba tudi ob novelaciji urbanističnih dokumentov 
skrbeti, da s kratkovidnimi posegi, ki bi sledili iz restriktivnih 
pogojev v sledečem srednjeročnem obdobju, ne bi onemogo- 
čili smelejših in dolgoročneje ustreznejših rešitev v poznejših 
obdobjih. 

Čeprav predviden gospodarski razvoj ne nakazuje znat- 
nejše ekspanzije ekonomskih osnov za urbani razvoj - kar 
velja do neke mere tudi za potrebne površine - pa stanovanj- 
ska gradnja še vedno lahko znatno prispeva k širjenju naselij. 
Toda le, če ne bo prišlo do bistvenih premikov v sistemu 
financiranja in bo mogoče prihranke prebivalstva močneje 
usmerjati v to smer. Tekoče težnje kažejo spreminjanje raz- 
merja med družbeno in zasebno gradnjo v škodo družbene 
gradnje in s tem v škodo racionalne koncentracije v mestih 
(ali vsaj v manjšem številu izbranih naselij v občinah), kar je v 
zveži s še vedno nedoročeno zemljiško politiko. 

Kot kaže, bo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju 
individualna stanovanjska gradnja v dobršni meri reševala 
problem pomanjkanja stanovanj. Za to gradnjo pa je značilno, 
da je bolj potratna z vidika rabe prostora in je bolj razpršena v 
prostoru Pri lociranju zasebne gradnje stanovanj je treba bolj 
kot doslej zagotoviti prisotnost družbenih potreb in interesov, 
ki morajo biti izraženi v politiki racionalnega razvoja naselij in 
na tej osnovi manjše porabe zemljišč. Stanovanjsko gradnjo 
seveda ne bo mogoče usmerjati samo s prostorskimi in urba- 
nističnimi ukrepi, ampak tudi s selektivno kreditno politiko in 
pravočasno pridobitvijo in opremo stavbnih zemljišč. Dejstvo, 
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da je zelo velik del podeželskega prebivalstva vključen v 
dnevne migracije - katerih obseg je v obdobju 1971-1981 še 
močno narastel (celo tistih preko občinskih meja) - opozarja, 
da se bo nadaljeval pritisk na gradnjo stanovanjskih hiš v 
kraju bivanja, torej v razpršeni obliki po vaseh. Pričakovati je, 
da se bo spričo zaostrenih gospodarskih pogojev - tja do leta 
1990 - ta težnja močno uveljavila. Smiselno bi bilo zato v 
razvojnih načrtih na lokalni ravni (občine) še bolj pa na ravni 
medobčinskih območij, ki so funkcionalno povezana s pre- 
pletajočimi se tokovi dnevnih migracij, formulirati skupno 
strategijo, ki bi vodila k zmanjšanju dnevnih migracij. 

Racionalnost rabe prostora in lokacije je treba zagotoviti 
Sudi pri družbenih gradnji stanovanj tako na makro kakor tudi 
na mikro nivoju. Pri tem je treba zlasti upoštevati relacijo med 
bivanjem in delom, kakor tudi dejstvo, da stroški urbanizacije 
naraščajo z velikostjo mest. Zaradi uporabe manj primernih 
zemljišč za gradnjo v prihodnjih letih je pričakovati višje 
stroške za komunalno opremljanje. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju zaradi zoženih okvi- 
rov in stanja projektov ne bo prišlo do bistvenega prestruktu- 
riranja infrastrukturnih sistemov, zlasti prostorsko-promet- 
nih. Gre za že znane posamezne investicijske potrebe, ki pa 
so nezadostne za učinkovito sanacijo stanja. Pri snovanju 
konceptov daljinske infrastrukture skozi SR Slovenijo bo 
treba poleg mednarodnih interesov upoštevati tudi potrebe 
notranjih prometnih povezav v SR Sloveniji (npr. traso hitre 
železnice speljati tako, da bodo poleg smeri Jesenice-Ljublja- 
na-Zagreb upoštevane potrebe povezave luke Koper s seve- 
rovzhodno Slovenijo in Madžarsko). 

Med osnovnimi nalogami pri razvoju poselitve (in mest še 
posebej), ki bodo aktualne v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju, je treba zagotoviti čim bolj racionalno rabo zemljišč v 
urbanih aglomeracijah, kjer so še znatne rezerve, da bi na ta 
način zavrli potrebe po nadaljnjem prekomernem vključeva- 
nju dodatnih dobrih kmetijskih površin v urbano rabo. 

Smotrno rabo novih poselitvenih površin, ki jih ni mogoče 
zagotoviti (s polnjenjem »vrzeli«) v obstoječih mestnih ob- 
močjih, bo mogoče doseči le z gradnjo stanovanj in potrebnih 
spremljajočih objektov na večjih zaključenih kompleksih ob 
ustrezni gostoti zazidave. Koncentracija gradnje na manj šte- 
vilnih, a hkrati večjih zazidalnih območjih (soseskah) pa lahko 
vpliva na širitev poselitve na najboljša kmetijska zemljišča, kar 
pa je lahko le izjema. 

Organiziranje in smotrno pridobivanje novih površin za 
zidavo zahteva dosti večjo aktivnost zemljiških skladov občin. 
Pri tem bo treba rešiti tudi vprašanje zajemanja zemljiške 
rente, njeno smotrno koriščenje In namensko usmerjanje. 

S politiko smotrne namenske rabe površin tudi na ravni 
republike oziroma z usklajevanjem med občinami na medob- 
činski (regionalni) ravni je treba porabljena kmetijska zemlji- 
šča kompenzirati z melioracijami slabših kmetijskih zemljišč 
ali s krčenjem gozdov. 

V okviru svojih pristojnosti naj bi republiški upravni organi 
pripravili predloge za spremembo in dopolnitve nekaterih 
področnih zakonov in izvršilnih predpisov s ciljem, da bo 
politika urejanja prostora in varstva dobrin splošnega po- 
mena in vrednot okolja dejansko postala sestavni del družbe- 
nih planov, zlasti zemljiške, investicijske in lokacijske politike. 

Z dogovori o temeljih družbenih planov bo treba opredeliti 
zaščitena območja za varstvo dobrin splošnega pomena in 
vrednot okolja ter jih na tej osnovi zavarovati z ustreznimi 
predpisi. 

Gospodarjenje z gozdovi mora biti usklajeno s funkcijami, 
ki jih imajo pri varovanju celotnega okolja. Opredeliti je treba 
odstopanje gozdnih površin za namene drugih uporabnikov 
prostora ter odnos do procesov zaraščanja drugih zemljišč z 
gozdovi. 

V skladu s predvidevanji v porabi zemljišč za širjenje naselij, 
predvsem mest, in za objekte oziroma funkcionalne površine 
infrastrukture izven naselij ter ob pričakovani manjši dinamiki 
razvoja računamo, da se bo dinamika porabe zemljišč za 
širjenje poselitve v obdobju 1986-1990 zmanjšala v globalu 2a 
vso Slovenijo. Pri predvideni gradnji okoli 50.000 stanovanj 
(od tega velika večina v mestih oziroma urbanih aglomeraci- 
jah) bi potrebovali pri gostoti 300 prebivalcev na ha stano- 
vanjskega območja samo za stanovanjsko gradnjo okrog 500 
ha na leto; zaradi pričakovanega znatnega deleža indivi- 
dualne gradnje, četudi v gostejši zazidavi, pa bi bila poraba 

večja. Z usmerjanjem gradenj na delno že pozidana območja 
bo porabo še povsem nenačetih zemljišč za urbani razvoj 
verjetno mogoče zmanjšati. Ker bo tudi znatno manj gradenj 
novih'proizvođnih kapacitet in infrastrukture izven naselij, je 
verjetno, da poprečna letna poraba zemljišč ne bo presegla 
letno 700 ha, kar je v skladu z oceno v Analizi dolgoročnih 
razvojnih možnosti SR Slovenije. Po tej oceni v sledečem 
srednjeročnem obdobju ne bi porabili več kot okoli 3500 ha 
novih površin za širjenje poselitve. 

Varstvo okolja in v zvezi s tem preprečevanje nastajanja 
novih virov onesnaževanja, izkoriščanja vseh razpoložljivih 
potencialov pri razreševanju ekološke problematike ter pred- 
vsem učinkovito usmerjanje razpoložljivih srodstev v sanacijo 
najbolj kritičnih virov onesnaževanja okolja mora biti ena 
temeljnih nalog v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Pričakovano naraščanje potreb po pitni in tehnološki vodi 
bo zahtevalo nadaljnjo zaščito vodnih virov in odkrivanje 
novih. Zagotavljanje prevajanja vode med vodozbirnimi in 
vodooskrbnimi območji s sistemi regionalnih vodovodov ter 
zadrževanje vode naj bi omogočilo zadostne količine kako- 
vostne pitne in tehnološke vode. 

Zaradi zagotavljanja zadostnih količin kakovostne vode bi 
morale občine opredeliti in zaščititi območja izvirov in podtal- 
nic ter sprejeti ukrepe za njihovo bogatenje. i 

Preprečevanje stopnjevanja onesnaženosti okolja (ali celo 
porajanje novih žarišč) bo treba izvajati z ustrezno razmesti- 
tveno politiko, ekonomskimi in represivnimi ukrepi, celovito 
in temeljito za vsako razvojno vprašanje. 

Naloge izboljševanja varstva okolja zahtevajo nastavitev 
novih (npr. za odpadne snovi) ter dopolnjevanje obstoječih 
informacijskih osnov in drugih strokovnih podlag za pripravo 
sanacijskih programov. 

Prednostno je potrebno zmanjšati onesnaženost voda Save 
v Zasavju (TK Hrastnik, Sijaj, Iskra, separacija premoga, TE 
Trbovlje), reke Reke (TOK Lesonit), Sotle pod Rogaško Sla- 
tino (zdravilišče), voda na celjskem področju (Cinkarna, EMO, 
Metka, Aero), Pake pod Šoštanjem (REK, Gorenje, usnjarna, 
TE), Ščavnice pod Ljutomerom (usnjarna, ABC Pomurka- 
Mlekopromet) ter preprečiti onesnaževanje virov pitne vode 
na območjih podtalnic, krasa in še neonesnaženih delov vo- 
dotokov. Pri čiščenju je potrebno dati prednost čiščenju indu- 
strijskih odpadnih voda. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju je na področju var- 
stva zraka potrebno prenesti naslednje naloge iz tekočega 
obdobja, in sicer: izdelavo in sprejem sanacijskih programov 
za območja III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka znotraj 
občin; skrb za tako razmestitev objektov in naprav, da ti ne 
bodo poslabšali onesnaženosti zraka še posebej v naseljih, 
oziroma povzročili uvrstitev območja v slabšo kategorijo; 
dopolnjevanje in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja 
zraka. Osnovne naloge pri sanaciji zraka bodo uvajanje in 
širjenje omrežja daljinskega ogrovanja, plinifikacija, usmerja- 
nje porabe goriv glede na vsebnost žvepla (tista z nizko 
vsebnostjo žvepla usmerjati v sektor široke porabe in na 
območja s prekomerno onesnaženim zrakom, tista z visoko 
vsebnostjo pa nameniti porabi v velikih elektroenergetskih 
objektih z ustreznimi čistilnimi napravami) in odžveplovanje 
dimnih plinov. Poiskati je potrebno optimalne rešitve za od- 
pravo ali zmanjšanje emisij v dopustne okvire pri največjih 
industrijsko-energetskih onesnaževalcih v Celju (Cinkarna, 
EMO), Hrastniku (Steklarna), Ljubljani (Toplarna), Mežici (Ru- 
dnik in topilnica svinca), Kidričevem (TGA), Trbovljah (TE, 
Cementarna), Velenje (TE), Jesenicah (Železarna), Anhovem 
(Cementarna), Radečah (Papirnica), Kranju (Tekstilindus), 
Rušah (Tovarna dušika) in Krškem (Djuro Salaj). Dokončati je 
potrebno izgradnjo ANAS (analitsko nadzorni alarmni sistem) 
in več pozornosti nameniti ocenjevanju škod, ki so povzro- 
čene z onesnaženim zrakom na ljudeh, živalih in vegetaciji ter 
na materialih. Glede na to, da je na osnovi prvih grobih ocen 
(iz leta 1983), možno sklepati na pojav odmiranja gozda tudi 
kot posledice »kislih padavin«, kaže ugotavljanju obsega in 
intenzivnosti te problematike v naslednjem razdobju posvetiti 
vso potrebno pozornost. 

Razreševanje problematike posebnih odpadkov bo po- 
trebno zagotoviti z direktnim vračanjem ostankov nazaj v 
proizvodnjo oziroma z uvajanjem takšne tehnologije oziroma 
tehnoloških izboljšav, ki bodo to omogočale. Za razreševanje 
problematike tistega dela posebnih odpadkov, katerega iz 
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ekonomsko-tehnoloških razlogov ni mogoče vrniti neposre- 
dno ali po predelavi v proizvodni proces, je nujno povezova- 
nje različnih pristopov glede zbiranja, obdelave, uničevanja 
oziroma ustreznega deponiranja teh snovi s ciljem celovite in 
najustreznejše rešitve za vso SR Slovenijo. Zagotoviti je po- 
trebno redno zbiranje potrebnih podatkov o odpadnih snoveh 
vseh vrst na osnovi dogovorjene enotne nomenklature. 

Opredeliti bi morali mrežo odlagališč komunalnih odpad- 
kov, ki naj na ekonomsko najustreznejši način zagotovi ne- 
škodljivo odlaganje. Konceptno in praktično je treba rešiti 
problem posebnih odpadkov, posebej še radioaktivnih od- 
padkov, 

Obstoječi informacijski sistemi ne zadovoljujejo potreb ure- 
janja prostora in varstva okolja, zlasti ko gre za standardiza- 
cijo, naturalne podatke, njihovo vzdrževanje, lokacijsko opre- 
deljenost ter kartografsko izrazitost. Zato je treba v nasled- 
njem planskem obdobju sistematično odpravljati pomanjklji- 
vosti v informacijskih sistemih. Vzpostaviti in izboljšati bo 
treba način zbiranja, vzdrževanja in obdelave osnovnih kazal- 
nikov o stanju v prostoru ter o predvidenih spremembah. 
Nosilci družbenega sistema informiranja naj v skladu z zakoni 
izdajo manjkajoče predpise na področju skupnih osnov druž- 
benega sistema informiranja. Nadaljevati bo treba povezova- 
nje evidenc statistike, Službe družbenega knjigovodstva, geo- 
detske službe preko registrov prebivalstva, organizacij in 
-skupnosti ter teritorialnih enot. Zagotavljati bo treba organi- 
zirano nastavitev in vzdrževanje evidenc o naravnih danostih, 
dejanski fizični rabi, izkoriščenosti prostora ter planskih in 
spr-jetih prostorskih režimih. 

Izdelati in vzdrževati bo potrebno bilanco osnovne rabe 
zemljišč (numerična in grafična na kartah 1:25.000 in 1:5000), 
ki omogoča globalno in konkretno vodenje in izvajanje zemlji- 
ške politike. Metodološke in kartografske osnove so že pri- 
pravljene v tem planskem obdobju, 

5.7. Razvoj splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v obdobju 1986- 
1990 

Temeljni cilj razvoja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite je stalno povečevanje učinkovitosti, mobilnosti 
in celovitosti obrambne in samozaščitne sposobnosti in od- 
pornosti družbe za preprečevanje in obvladovanje vseh vrst 
družbeno škodljivih pojavov in delovanj v miru in učinkovito 
delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč, morebitnih 
izrednih razmer in vojne. Pri tem moramo stalno krepiti vlogo, 
iniciativo in zavestno pripravljenost delovnega človeka in 
občana v vseh oblikah njegove samoupravne, in družbene 
organiziranosti, upoštevati dejanske materialne možnosti 
družbe, aktualne obrambne in varnostne razmere ter sproti 
usklajevati obrambno - samozaščitno funkcijo kot neločljivo 
sestavino dela in samoupravljanja s celotnim družbenim raz- 
vojem. 

Poseben poudarek bo treba dati teoretičnemu in praktič- 
nemu utrjevanju in uveljavljanju družbene samozaščite kot 
temelja in sestavine enotne obrambno-samozaščitne funkcije 
ter širokega družbenega gibanja. Na enotnih temeljih sistema 
splošne ljudske obrambe bo treba uveljavljati doktrine in 
sistemske rešitve sprejete v 80. letih. 

Pri obrambnih pripravah družbenopolitičnega sistema in 
vseh njegovih delov in subjektov bo potrebno izboljšati in 
dopolnjevati rešitve in povečati usposobljenost za enotnost, 
učinkovitost, enostavnost in pravočasnost delovanja v vseh, 
tudi najtežjih razmerah s poudarkom na temeljnih subjektih 
(krajevne skupnosti, občine). Izpopolniti bo treba priprave, 
rešitve in usposobljenost nosilcev družbenih in gospodarskih 
dejavnosti s povečevanjem enostavnosti, racionalnosti in us- 
klajenosti posameznih vrst priprav ter z istočasnim dopolnje- 
vanjem sistema najpomembnejših rezerv. Poudarek bo treba 
dati celovitemu urejanju prostora za obrambo in zaščito ob 
upoštevanju potrebne selektivnosti (strateška območja, ob- 
mejno območje ipd.). V odvisnosti od materialnih možnosti bo 
treba zagotoviti ustrezne proizvodne zmogljivosti za najpo- 
membnejše potrebe splošne ljudske obrambe. 

Ob upoštevanju celovitosti potreb, kadrovskiti, prostorskih 
in materialnih zmogljivosti ter možnosti, bo treba zagotoviti 
usklajen razvoj obrambnih in samozaščitnih sil, zlasti terito- 
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rialne obrambe, narodne zaščite, civilne zaščite in sistema za 
opazovanje in obveščanje, za uresničevanje zahtevnejših na- 
log obrambe, varnosti in zaščite. 

Teritorialna obramba SR Slovenije se bo morala razvijati z 
upoštevanjem značilnosti njene vloge v celotnem obrambno- 
zaščitnem sistemu in potreb sodobne doktrine in prakse obo- 
roženega boja. Z načrtnim uveljavljanjem in krepitvijo naro- 
dne zaščite bo treba povečati skupno samozaščitno in 
obrambno moč, vključno s povečevanjem prostorskih spo- 
sobnosti za vodenje oboroženega splošnega ljudskega od- 
pora, s katerimi bo treba vsebinsko in organizacijsko uskladiti 
razvoj teritorialne obrambe. 

Izvajanje prednostnih nalog tehničnega opremljanja terito- 
rialne obrambe, ki jih zaradi omejenih materialnih možnosti ni 
bilo mogoče uresničiti v tem srednjeročnem obdobju, bo 
treba prenesti v razdobje 1986-1990. 

Treba bo zagotoviti večjo usklajenost organiziranosti ci- 
vilne zaščite s potrebami temeljnih delovnih in življenjskih 
okolij, zagotoviti bi morali kontinuiteto pri materializaciji pri- 
prav vključno z zaklonišči, izboljšati bi morali funkcionalno in 
organizacijsko povezanost vseh sestavin civilne zaščite. 

Nadaljevati bo treba izgradnjo avtonomnega sistema uprav- 
nih zvez in zagotoviti njegovo vključitev v ustreznem delu v 
mirnodobne informacijske procese. 

Zagotoviti bo treba celovit, usklajen in racionalen sistem 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja. 

Razdelati in uveljaviti bo treba enoten informacijski sistem 
za najpomembnejše potrebe splošne ljudskp obrambe. 

Dejanskim možnostim in razvojnim usmeritvam bo treba 
prilagoditi oblikovanje uresničevanja nalog splošne ljudske 
obrambe. Občine bodo morale še okrepiti vlogo in odgovor- 
nost temeljnih subjektov financiranja teh nalog in zagotoviti 
izenačevanje materialnih pogojev obrambnih priprav ter vza- 
jemnost med njimi. 

VI. SMERI IN OKVIRI ZA 
SPREJEMANJE UKREPOV IN 
EKONOMSKE POLITIKE 

6.1. Za uresničevanje proizvodne usmeritve bo treba v 
dogovoru o temeljnih družbenega plana za obdobje 1986- 
1990 podaljšati veljavnost investicijskih kriterijev, pri tem pa 
nekatere zaostriti in tudi dopolniti upoštevaje družbeni dogo- 
vor v SPR Jugoslaviji o načinu in skupnih kriterijih družbene 
in ekonomske upravičenosti nameravanih investicij. Uvesti bo 
treba nov kazalec dinamične reprodukcijske sposobnosti in 
kvantificirati njegove minimalne zahteve, ki naj približa pri- 
merjavo ocenjevanja tudi mednarodnim vidikom. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana bo potrebno 
opredeliti programe skupnega pomena za uresničevanje pro- 
izvodne usmeritve. V zvezi s tem naj bi ustrezne OZD ob 
sodelovanju splošnih združenj in Gospodarske zbornice SRS 
pripravile predloge programov in možnih načinov njihovega 
finančnega pokritja in dinamike izgradnje. 

Z medbančhim sporazumom in ob upoštevanju dohodkov- 
nih interesov članic naj bi banke zagotavljale sredstva za 
kreditiranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v 
tujini. Poleg tega bodo poslovne banke v SR Sloveniji združe- 
vale sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem 
trgu. 

Večji proizvodni sistemi zlasti na področju razvojno tehno- 
loško intenzivnih dejavnosti naj bi v skladu s svojimi potre- 
bami organizirali permanentno in dopolnilno izobraževanje 
svojih strokovnih delavcev (zlasti na srednji in visoki stopnji) 
in v ta namen v svojih samoupravnih sporazumih sprejeli 
ustrezne obveznosti. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana naj bi kon- 
zorcij temeljnih bank usmerjal del denarnega potenciala v 
pospeševanje razvoja ključnih tehnoloških področij (mikroe- 
lektronska tehnologija, programska oprema, robotika, tehno- 
logija tekočih kristalov...). Še posebno prednost pri tem naj 
bi imeli projekti, ha katerem združuje delo in sredstva širši 
krog OZD oziroma drugih institucij raznih dejavnosti. 

V Dogovoru o temeljih plana SR Slovenije je potrebno 
opredeliti posamezne faze izgradnje družbenega sistema in- 
formiranja in pripraviti investicijske programe, prav tako bo 
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potrebno opredeliti organizacijo, pogoje in način vzpodbuja- 
nja izdelave domače programske opreme. 

RTV Ljubljana, ČGP Delo, ČGP Pravica Dnevnik in ČGP 
Večer bi morale izdelati program vlaganj v razdobju 1986- 
1990 in opredeliti obveznosti, ki bi jih sprejeli v dogovoru o 
temeljih plana SR Slovenije. Financiranje mladinskega perio- 
dičnega tiska, dnevno informativnega tiska in učbenikov naj 
bi se še nadalje urejalo z dogovorom. 

Posebna samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva, Elektrogospodarstvo Slovenije in Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije bi morali proučiti pogoje in nosilca za 
razpis ljudskega posojila za gradnjo verige hidroelektrarn na 
Savi in Muri. 

Še naprej naj bi veljali ukrepi iz tekočega plana glede 
sprejemanja energetske bilance, racionalizacije porabe in 
varčevanja z energijo, prepovedi gradnje novih zmogljivostih 
na tekoča goriva. 

Elektrogospodarstvo Slovenije mora pravočasno pripraviti 
samoupravne sporazume o združevanju dela in sredstev za 
objekte, ki jih bomo skupaj gradili v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

Organizacije združenega dela energetskega gospodarstva 
bi morale del olajšav pri dajatvah in prispevkih usmerjati v 
raziskave in odpiranje novih nahajališč premoga, urana, nafte 
in zemeljskega plina. Uvoz opreme za raziskave in eksploata- 
cijo, ki je ne izdelujemo doma, bi morali biti oproščen carin- 
skih dajatev. 

Postopno bi morali odpraviti benificiranp ceno nekaterim 
odjemalcem električne energije posebnim odjemalcem in 
prehodom na stroškovno ceno. 

Z Dogovorom o temeljih družbenega pl&na se bo potrebno 
dogovoriti o obsegu tržne proizvodnje pomembnejših kmetij- 
skih proizvodov, obsega ureditvenih posegov na kmetijskih 
zemljiščih (hidromelioracija, namakanje, agromelioracije, ko- 
masacije, odkup), obsegu, načinu združevanja in usmerjanja 
sredstev ter kreditnih pogojih, zagotovitvi sredstev za inter- 
vencije v tekoči proizvodnji ter zagotovitvi sredstev za inter- 
vencije za usposabljanje zemljišč. 

Še naprej naj bi veljali tudi ukrepi iz tekočega plana glede 
kmetijskih bilanc za tržno proizvodnjo in porabo osnovnih 
prehrambenih proizvodov in oskrbo z nekaterim reprodukcij- 
skim materiali za kmetijstvo. 

Občine bi morale skupaj s kmetijskimi in gozdnimi organi- 
zacijami aktivirati že usposobljena in vsa druga ustrezna 
zemljišča, zlasti v hribovskem svetu in na ta način opredeliti in 
razmejiti namembnost med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 
V ta namen bo treba prevzeti svoje obveznosti v dogovorih o 
temeljih plana občine. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana ali s posebnim 
dogovorom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, živilstva 
in ribištva naj bi bili opredeljeni pogoji, kriteriji vlaganj in 
način združevanja sredstev za proizvodnjo hrane. Ta dogovor 
bi moral urejati tudi način in pogoje sredstev za tekočo 
proizvodnjo, odkup, skladiščenja in rezerve. Kmetijstvu bi 
morali zagotoviti vsaj za polovico manjšo obrestno mero kot v 
povprečju v gospodarstvu, ob pogoju določenega deleža last- 
nih obratnih sredstev. 

Da bi zagotovili kontinuiteto pospeševanja proizvodnje 
hrane, večjo in zanesljivo tržnost, krepitev kooperacijskih 
odnosov bo treba z interventivnimi ukrepi vzpodbujati pre- 
strukturiranje v smislu koncentracije proizvodnih faktorjev, 
rajonizacije in intenzifikacije proizvodnje ter iskanje oblik 
skupne proizvodnje. Zato bi bilo treba tudi v naslednje sred- 
njeročno obdobje podaljšati zakon o zagotavljanju in usmer- 
janju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane in zakon o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zem- 
ljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. 

Za uresničevanje programa razvoja dejavnosti skupnega 
pomena na področju elektrogospodarstva in naftno - plin- 
skega gospodarstva ter železniškega, luškega in cestnega 
gospodarstva bi bilo potrebno zagotoviti samoupravno zdru- 
ževanje sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih. 
Za OZD, ki ne bi podpisale samoupravnih sporazumov, pa je 
potrebno predvideti druge načine zbiranja sredstev. 

Za uresničevanje programa razvoja PTT prometa bi bilo 
potrebno vključevati v ceno 20 odstotkov od vrednosti im- 
pulza kot namenski prispevek izgradnjo PTT zmogljivosti 

skupnega pomena ali na drugi način zagotoviti združevanje 
potrebnih sredstev. 

Sprejeti bo potrebno ustrezne sporazume, ki naj bi zagoto- 
vili medsebojno plansko in poslovno sodelovanje predvsem 
na področju železniškega in cestnega prometa in integralnih 
transportnih storitev. 

Sprejeti bo potrebno ustrezne stimulativne in druge meha- 
nizme, ki naj bi zagotovili pospešeno vključevanje domačih 
prevoznih in infrastrukturnih zmogljivosti v mednarodno deli- 
tev dela (stimulativno obravnavanje prometnih OZD, ki proda- 
jajo svoje storitve na tujih trgih, stimulacija prodaje domačih 
izdelkov CIF in nakupa na principu FOB itd.). 

Sprejeti bi bilo potrebno ustrezne sporazume o tehnično 
tehnološkem povezovanju jugoslovanskih železnic, speciali- 
zacij in delitvi deia med jugoslovanskim lukami ter jugoslo- 
vanskim pomorskimi prevozniki ter o sodelovanju in delitvi 
dela med jugoslovanskimi zračnimi prevozniki. 

V okviru splošnega zbruženja za turizem in gostinstvo in 
Ljubljanske banke - Združene banke bo potrebno proučiti 
možnost ustanovitve bančnega konzorcija za naložbe v tujski 
turizem (s tem zagotoviti možnosti graditve receptivnih zmog- 
ljivosti, trgovin, servisnih obratov in ustrezne turistične infra- 
stukture. 

Sprejeti bo treba ustrezne ukrepe, ki bi turističnemu gospo- 
darstvu omogočili takšno razpolaganje z devizami, da bo 
zagotoviljen interes ostalega združenega dela za združevanje 
sredstev na osnovi devizne komponente za naložbe v turizem, 
in s tem omogočena izvršitev začrtanih nalog. 

Z davčno in urbanistično politiko ter enostavnejšimi admi- 
nistativnimi postopki (zmanjševanje števila soglasij itd.) bo 
potrebno v občinah omogočiti hitrejšo in cenejšo gradnjo 
turističnih objektov s pripadajočo infrastrukturo, objektov 
servisne in trgovinske dejavnosti ter obrti, vključno s kmeč- 
kim turizmom. 

V Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije se 
bo potrebno dogovoriti o obsegu deviznega priliva, obsegu 
prenočitvenih zmogljivosti in konstrukciji financiranja ter o 
organizacijskih in drugih ukrepih nosilcev planiranja (OZD, 
bank, občin itd.). 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bi bilo potrebno na 
področju drobnega gospodarstva nadaljevati izvajanje nalog 
in ukrepov iz srednjih srednjeročnih planov, saj se le-ti neza- 
dovoljivo rešujejo in so še naprej aktualni. Mimo tega je treba 
pospešiti uveljavitev ukrepov, ki jih je opredelila Skupščina 
SR Slovenije v okviru svojih ugotovitev, stališč in sklepov ob 
obravnavi stanja in usmeritev razvoja drobnega gospodarstva 
v SR Sloveniji. Udeleženci družbenega dogovora in drugi 
nosilci na tem področju bi morali takoj pristopiti z konkretiza- 
cijo ustreznih nalog in ukrepov za spodbujanje, priprav in 
izvedbe konkretnih razvojnih programov, tako da bi jih lahko 
vključili in zagotovili njihovo izvajanje s samoupravnim spora- 
zumi o temeljih plana. 

Za vzpodbujanje hitrejše gradnje stanovanj bo potrebno 
časovno omejiti pravico izvajalcev gradnje stanovanj, da na- 
raščajoče stroške gradnje vključujejo v končno ceno stanova- 
nja (omejitev pravice do obračunavanju razlik v ceni gradnje 
na dobo enega leta). 

Stanovanjske skupnosti bi morale evidentirati stanje in 
stopnjo dotrajanosti stanovanjskega fonda in v okviru dogo- 
vora o temeljih plana občine sprejeti ustrezne obveznosti 
glede prenove stanovanjskega fonda. Za izvajanje tega naj bi 
v okviru sporazuma o temeljih plana Zveze samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti sprejeli enotne osnove in merila. 

Stanovanjske skupnosti bi morale ekonomsko motivirati 
stanovalce in ostale uporabnike za vlaganje lastnega dela in 
sredstev pri vzdrževanju stanovanj in pri manj zahtevnih pre- 
novitvenihdelih. 

Za racionalizacijo vzdrževanja in izboljšanje standarda 
družbenega stanovanjskega fonda bo potrebno v dogovoru o 
temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti sprejeti skupne 
osnove in merila glede možnosti od prodaje posameznih 
družbenih stanovanjskih enot. 

Za pospeševanje racionalnejšega pridobivanja novih stano- 
vanjskih enot na neizrabljenih površnih v obstoječih stano- 
vanjskih objektih bi morale občine poenostaviti formalne po- 
stopke za pridobitev soglasij. Pravno bi morali urediti lastnin- 
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ska razmerja na novo pridobljenih stanovanjskih površinah v 
okviru zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Za boljše izkoriščanje družbenega stanovanjskega fonda 
bo potrebno v obgovoru o temeljih plana Zveze stanovanjskih 
skupnosti dograditi sistem plačevanja lastne udeležbe tako, 
da bo vzpodgujal zamenjavo (sedanja praksa je zamenjave 
domala zavrla). Tudi sprostitev zamenjave stanovanj mora 
prispevati k razreševanju problema prostorske nemobilnosti 
zaposlenih- Z dograjevanjem sistema obdavčenja prometa z 
nepremičninami bi bilo potrebno vzpodbujati tudi prodajo 
večjih, slabo izkoriščenih lastniških stanovanj in ne le prodaje 
ob vlaganju v večje stanovanje. 

Z dogovori o skupnih temeljih planov občin bo potrebno 
zagotoviti povezovanje komunalnih sistemov in organizacij, 
da bi omogočili racionalnejše in učinkovitejše delo komu- 
nalne dejavnosti pri rednem obratovanju, razširjeni reproduk- 
ciji, tehnološkem opremljanju, kadrovskem usposabljanju in 
načrtovanju razvojne dejavnosti, kot tudi pri uvajanju ekono- 
mičnega sistema reciklaže in gospodarne izrabe komunalnih 
odpadkov. 

6.2. Ukrepom za vzpodbujanje tehnološkega napredka bi 
morali nameniti osrednjo pozornost. To so razni ukrepi in 
aktivnosti samoupravnih organizacij in skupnosti ter DPS 
namenjeni organizaciji dela, usmerjanju in izobraževanju ka- 
drov, združevanju dela in sredstev, investicijam, razporejanju 
dohodka, delitvi osebnih dohodkov, širjenju tehnološkega 
znanja za izpopolnjevanje sedanjih tehnologij in uvajanju 
novih, usmerjanju kreditnih zmogljivosti bank, selektivni ca- 
rinski in davčni politiki, patentni zakonodaji, standardizaciji 
(zlasti v povezavi z mednarodnimi standardi), vzpostavljanju 
in dograjevanju informacijskega sistema za spremljanje raz- 
voja znanosti in tehnologije doma in v svetu. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
predvsem delovnih organizacij in sestavljenih organizacij 
združenega dela naj bi temeljne organizacije združenega dela 
združevale delo in sredstva za uresničevanje skupnih progra1 

mov razvojnih raziskav. 
Temeljne organizacije združenega dela naj bi v svojih 

splošnih aktih o delitvi sredstev za osebne dohodke vzpodbu- 
jale razvojno delo, kar bi prispevalo k temu, da bi to delo 
postalo privlačnejše za ustvarjalne kadre. 

Na osnovi dogovora o temeljih plana SR Slovenije naj bi 
temeljne banke s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
še nadalje usmerjale in tudi povečale svoj kreditni potencial 
za dolgoročne naložbe za aplikativno razvojno in raziskoval- 
no delo ter uvajanje njegovih dosežkov v posodabljanje proiz- 
vodnih procesov ter tehnologije. 

Pri ocenjevanju investicij naj bi kriterij tehnološkega raz- 
voja imel večji pomen in težo. Tako naj bi se investicijska 
dokumentacija ocenjevala tudi z vidika alternativnih tehnolo- 
gij glede na narodno-gospodarske cilje in kriterije ter z vidika 
njene sodobnosti in perspektivnega razvoja. 

Še nadalje se bo potrebno zavzemati za take dopolnitve 
predpisov, ki bodo omogočali prednosten nakup tuje tehno- 
logije le, če organizacije združenega dela zagotavljajo tudi 
razvijanje uvožene tehnologije z lastnimi ali drugimi doma- 
čimi razvojnoraziskovalnimi kapacitetami. 

Gospodarska zbornica Slovenije naj bi še nadalje razvijala 
službo za napredek dela in tehnologije ter izpopolnjevala 
službo pravne pomoči in usposabljala kadre v zvezi s proiz- 
vodno-tehničnim sodelovanjem organizacij združenega dela 
s tujimi partnerji. 

Gospodarska zbornica naj bi prevzela pobudo za vzpodbu- 
dnejšo patentno zakonodajo in še nadalje poglabljala in izpo- 
polnjevala svojo dejavnost na področju standardizacije, zlasti 
v povezavi z mednarodnimi standardi. 

Še nadalje bi morali razvijati in izpopolnjevati informacijski 
sistem za spremljanje razvoja znanosti in tehnologije doma in 
v svetu. Informacijski sistem bi morali približati združenemu 
delu in odpraviti nepovezanost med organizacijami združe- 
nega dela pri razvoju, proizvodnji in uporabi informacijske 
tehnologije. 

V smislu strategije tehnološkega razvoja SFR Jugoslavije bi 
bilo potrebno dopolniti medrepubliški dogovor o strategiji 
tehnološkega razvoja in v njem točno določiti kriterije in 
pogoje za transfer tehnologij iz tujine, za njihovo izpopolnje- 
vanje in prilagajanje domačim potrebam zaradi ustvarjanja 
večjih možnosti za domače tehnološke inovacije. 

Organizacije združenega dela naj bi imele večje carinske 
olajšave za selektiven uvoz opreme, zlasti računalniške, za 
raziskave, avtomatsko vodenje tehnoloških procesov ter pro- 
izvodnje in za vodenje izobraževalnih procesov. 

Poleg deviznih sredstev, potrebnih za nabavo surovin in 
reprodukcijskega materiala, naj bi izvozno usmerjene organi- 
zacije združenega dela razpolagale tudi z deviznimi sredstvi 
za nakup najnujnejše opreme, namenjene za modernizacijo 
proizvodnje. 

Olajšave organizacijam združenega dela pri davku iz do- 
hodka naj bi spodbujale vlaganja v raziskovalno in razvojno 
delo in vlaganja v raziskovalno opremo. 

Temeljne organizacije združenega dela z razvojno-tehnolo- 
ško intenzivno proizvodnjo naj bi bile še nadalje v prvih petih 
letih proizvodnje deležne olajšave pri davku iz dohodka. 

Za doseganje bolj organizirane in strokovne skrbi za širje- 
nje lastnih tehnoloških znanj bi bilo potrebno, da gospodar- 
ske zbornice in sindikati vzpodbujajo ustrezno organiziranje 
skupnih strokovnih služb in poslovodnih funkcij v organizaci- 
jah združenega dela. Vsaka organizacija zadruženega dela 
naj bi imela samoupravno telo (komisijo), ki bi zbirala inova- 
cijske pobude ter skrbela za materialno in moralno priznanje 
zaslug delavcev. 

Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževalne 
skupnosti naj bi še nadalje zagotavljale denarna sredstva za 
organizacije tehnične kulture kot pomembnega dejavnika po- 
klicnega usmerjanja. 

6.3. Oblikovanje in usmerjanje sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove združenega dela bo moralo izhajati iz slede- 
čih predpostavk: uveljavljanja ekonomskih meril, odprave in- 
flacijskega financiranja, kar največje možne stopnje samofi- 
nanciranja in večjega koriščenja sredstev poslovnih skladov 
za financiranje zalog. V času odpravljanja vseh oblik deficitar- 
nega financiranja, zmanjšanih možnosti uporabe tuje akumu- 
lacije in naporov za povečanje lastnih sredstev za tekoče 
poslovanje je modernizacija slovenskega gospodarstva za- 
htevna naloga v razporejanju prihodka in dohodka, v vsem 
naslednjem srednjeročnem obdobju, kar pomeni obveznost 
organizacij združenega dela, da izločajo glede na rast do- 
hodka sorazmerno več v investicijska vlaganja: S tem bi 
skupaj s sovlagatelji dosegli bistveno večje samofinanciranje 
investicij v osnovna in obratna sredstva. Hitrejšo rast naj bi 
organizacije združenega dela v odvisnosti od načrtovanih 
potreb za zboljšanje tehničnega in tehnološkega procesa v 
svoji dejavnosti in v »reproverigi« opredelile v samoupravnih 
sporazumih o temeljih plana. SR Slovenija se bo zavzemala, 
da se amortizacija nad obvezno minimalno stopnjo ne bi 
upoštevala v dohodku. 

Ozki okviri gospodarjenja z investicijskimi sredstvi na pod- 
lagi natančneje določenih meril v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter v 
dogovorih o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti 
bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju zaostrili ocenje- 
vanje učinkovitosti in rentabilnosti tekom življenjske dobe 
naložbe. Merila samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti bodo izhajala iz kriterijev pre- 
strukturiranja gospodarstva, ki bodo skupaj z minimalnimi 
zahtevami in ponderskim sistemom kriterialnih skupin prever- 
jeni v postopku do sprejema dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije, upoštevaje smernice za pripravo novega 
Srednjeročnega družbenega plana ter družbeni dogovor v 
SFR Jugoslavijo o skupnih kriterijih in načinu za ugotavljanje 
družbene in ekonomske upravičenosti nameravanih investicij. 

Strokovne podlage za investicijsko odločanje morajo biti 
tako pripravljene, da je ob njih mogoče tudi alternativno 
odločanje (k temu bodo pripomogle realne obrestne mere). 
Strokovna ocena in družbena verifikacija narodnogospodar- 
sko pomembnejših projektov bo upoštevala »prisojene«80) 
cene in na njihovi osnovi izračun družbene koristi in stroškov. 
Selekcija investicij na podlagi ocenjevanja programov s priso- 
jenimi cenami je glede na dolgoročno osnovanost izvoznih 
programov še posebej potrebna, saj npr. ni vseeno, s kolikimi 
enotami domače valute ustvarimo dolar izvoza (domestic re- 

'"S konvencijo na strokovni ravni prisojene cene proizvodnim činiteljem, ki 
imajo glede na veljavne cene velika nesorazmerja v dolgoročnem pokrivanju, ali 
pa dobrinam nemerljive vrednosti. 
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surce cost of foreign exchange), za kar bo treba še prilagoditi 
tuje in razviti domače metodologije. 

Alternativno odločanje in skupna vlaganja v okviru SR Slo- 
venije ali v drugih republikah in pokrajinah bodo zahtevala 
pospešeno pripravo informacijskega sistema zasnov in pro- 
gramov ter izvajanja v SR Sloveniji in nuđenje informacij o 
ekonomskih, tehnoloških, ekoloških in drugih potrebah in 
možnostih investiranja. Tak sistem bo potrebno začeti vpelje- 
vati tudi na nivoju Jugoslavije. Ocenjevanje projektov bo 
zahtevalo tudi razvoj sistematičnega dela strokovnih ekip in 
uporabo sodobnih metod tehnološkega, ekonomskega in fi- 
nančnega ocenjevanja. 

Pri financiranju naložb bo udeležba bank omejena na naj- 
več 30% razen v primerih posebne razvojne utemeljenosti, 
določenih v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
bank. V njih bodo zagotovljeni tudi ugodnejši kreditni pogoji 
za prednostne investicije in za vlaganja v opremo za varstvo 
okolja. 

6.4. Združevanje dela in sredstev je temeljni inštitut na- 
šega sistema razširjene reprodukcije. Z doseženimi rezultati 
koncentracije deia in akumulacije pa ne moremo biti zado- 
voljni6'). Zato bodo asociacije združenega dela pripravile 
strokovne osnove za smiselne raznovrstne oblike združevanj, 
koder pa so že oblikovane, pregledale in izpopolnile samou- 
pravne sporazume o združitvi in druge akte glede pogojev za 
uresničevanje skupnih razvojnih interesov, združevanja dela 
in sredstev in v tem okviru zlasti način revalorizacije združe- 
nih sredstev, ki jo v primeru nerešenega samoupravnega 
načina ureja zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu 
(34. člen). 

Doslednejše uveljavljanje tržnih zakonitosti in spoštovanje 
že uzakonjenih norm nudita realne možnosti za krepitev dol- 
goročnega združevanja sredstev ter oblikovanje z gospodar- 
sko računico utemeljenih raznih povezav. 

SR Slovenija se bo zavzemala, da bo mobilnost družbenih 
sredstev v vseh oblikah združevanja (skupna vlaganja, krediti) 
ter tehnoloških, upravljalskih in drugih know-how znanj upo- 
števala ekonomsko nujo, da se delo in sredstva usmerjajo v 
področja in na lokacije optimalnih družbenoekonomskih 
učinkov, brez ozira na regijo, republiko ali pokrajino. 

Kljub temu, da mora biti pravzaprav celotna ekonomska in 
razvojna politika usmerjena na vzpodbujanje nemotenega 
pretoka sredstev in znanj, pa je treba za uresničitev pretoka že 
v krajšem času 

- pospešiti uporabo obveznic in drugih vrednostnih papir- 
jev za koncentracijo sredstev za posamezne programe in 
projekte, ki so v interesu izvajanja razvojnih usmeritev repu- 
blike, 

- dajati v bančnem sistemu ugodnosti pri financiranju in- 
vesticij, ki temelje v pretežnem deležu ne združevanju dela in 
sredstev, sploh pa za izvozno in razvojno tehnološko inten- 
zivne projekte, 

- uveljaviti načela povezanosti gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi z nagrajevanjem na osnovi minulega dela. 

6.5 Na področju kreditno-monetame politike bi se morala 
SR Slovenija prizadevati za poudarjeno vlogo in odgovornost 
Narodne banke za stabilnost valute, splošno plačilno likvi- 
dnost v državi in do tujine. Denamo-kreditna politika bo 
morala biti usklajena z usmeritvami na drugih ekonomskih 
področjih, ki posredno ali neposredno vplivajo na denarno- 
kreditna razmerja. To se zlasti nanaša na zagotovitev nemote- 
nih tokov reprodukcije, uresničevanje dogovorjenih nalog pri 
ekonomskih odnosih s tujino in pri investicijah. Z denarno- 
kreditno politiko je treba zagotoviti dinamično spremljanje 
proizvodnje in blagovnih tokov. 

SR Slovenija bi se morala zavzemati za to, da se naloge iz 
selektivnega kreditiranja prenesejo iz Narodne banke na po- 
slovno bančništvo (neuresničena naloga iz plana 1981-85, 
nekateri predlogi za izvajanje stabilizacijskega programa še 
vedno podpirajo dajanje kreditov iz primarne emisije). Zavze- 
mala se bo za poslovanje bank z organizacijami združenega 
dela preko tekočih računov. 

SR Slovenija bo podpira<a tako politiko na kreditno-mone- 
tarnem področju, ki bo zmanjševala pretirano odvisnost fi- 

V letu 1982. je znašal delež združenih sredstev med 1.586 objekti v SR 
Sloveniji, ki so se začeli graditi v tem letu. 9,4%. v naslednjem letu pa med 1.693 
začetnimi okrog 6 mlrd din ali 15.4% od celotne predračunske vrednosti 

nanciranja razširjene reprodukcije od bančnih kreditov. Ob- 
vezno združevanje sredstev bo treba omejiti na najmanjši 
obseg. Sredstva za določene dejavnosti skupnega pomena 
(infrastruktura) bi bilo treba oblikovati z ne|3fcsrednim združe- 
vanjem zainteresiranih organizacij, le v manjši meri pa iz 
kreditnega potenciala bank. 

Zavzemati se bo treba za pozitivno realno obrestno mero, v 
skladu z dogovorjeno razvojno politiko pa bo treba uporab- 
ljati tudi diferencirane obrestne mere. 

Na področju funkcioniranja bančnega sistema je treba do- 
grajevati organizacijo bank v smeri krepitve ekonomskih kri- 
terijev za njihovo osnovanje in poostritve kriterijev, ki dolo- 
čajo likvidnost banke. Okrepili naj bi ekonomske kriterije v 
poslovni politiki bank, vezane za razvoj gospodarstva in veča- 
nje finančne discipline. Zlasti pa je treba dograditi metodolo- 
gijo planiranja v bankah s ciljem čimbolj realnega prikaza 
bančnih bilanc. 

Za doseganje postavljenih ciljev je treba med drugim poso- 
dobiti tehniko bančnega poslovanja in medsebojnega plače- 
vanja med OZD. 

Sredstva družbeno političnih skupnosti, ki so deponirana 
pri Narodni banki Slovenije in sredstva Poštne hranilnice bi se 
naprej usmerjala za: 
- republiške blagovne rezerve, 
- kreditiranje izvoza, 
- kreditiranje kmetijstva in 
- nekatere programe modernizacije. 
Za naložbe iz sredstev poštne hranilnice bodo morale zain- 

teresirane OZD skleniti družbeni dogovor o njihovi uporabi. 
6.6. Na področju politike cen bomo morali za bistveno 

zmanjševanje inflacijskega pritiska na gospodarske tokove in 
ravnanje ljudi ustvariti pogoje, kjer bo odločilno vlogo v 
povečanju dohodka imelo povečanje produktivnosti dela in 
ostalih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja. Zato bodo mo- 
rali biti ukrepi politike cen tudi v povezavi s politiko pozitivne 
realne obrestne mere in realnega tečaja dinarja, gibanjem 
porabe v okviru razpoložljivega dohodka, realnim vrednote- 
njem drugih proizvodnih faktorjev ter z ukrepi za izpolnjeva- 
nje finančnih obveznosti gospodarskih subjektov in uveljav- 
ljanje finančne discipline v medsebojnih odnosih. 

Smeri politike in ukrepov za uresničevanje politike cen v 
novem planskem obdobju bodo morale izhajati iz konkretnih 
ciljev. 

Organizacije združenega dela bodo glede na tržne razmere, 
same ali v sporazumu z drugimi OZD samostojno odločale o 
cenah svojih proizvodov, vendar v okviru družbeno sprejetih 
pravil in meril vključno z antimonopoino zakonodajo. 

Nesporno je, da trg ne bo mogel delovati kot edini regulator 
oblikovanja cen in da bodo svetovne cene lahko le osnova za 
obnašanje združenega dela. 

Širša kontrola cen bo potrebna dokler ne bodo ustvarjeni 
pogoji za delovanje trga na podlagi ekonomskih zakonitosti in 
odpravo sedanjih cenovnih nesorazmerij. 

Tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno pri 
razvoju prometne in energetske infrastrukture in nekaterih 
storitvenih dejavnosti postopno zagotoviti, da bodo učinkovi- 
tejše gospodarjenje in cene omogočili pokrivanje stroškov 
enostavne in dela razširjene reprodukcije.62 

V okviru vsakoletne politike cen bomo morali v republiki s 
postopno uvedbo ekonomskih stanarin do konca 1987. leta 
omogočili enostavno reprodukcijo obstoječega stanovanj- 
skega fonda. Podobno bomo z oblikovanjem cen komunalnih 
storitev zagotavljali pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije obstoječega fonda, s celovitejšim sistemom oblikovanja 
in zajemanja namenskih virov pa financiranje razširjene re- 
produkcije. 

Del dohodka ustvarjenega zaradi izjemnih ugodnosti bo 
treba izločati izključno za razvoj materialne osnove dela. 

Na področju trga in rezerv bo potrebno z ukrepi ekonom- 
ske politike zagotoviti normalno delovanje trga ter odpravlja- 
nje monopolnih tendenc. 

Zaradi potrebe po postopni redukciji povračil za del stroškov enostavne 
reprodukcije Železniškega prometa, bo potrebno zagotoviti hitrejšo rast cen 
železniških prevoznih storitev in PTT storitev nad splošno rastjo cen. Cene 
električne energije bi morale rasti najmanj 15% nad rastjo cen industrijskih 
proizvajalcev. 
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Za ureditev trga s prehrambenimi proizvodi bo treba zago- 
toviti učinkovito delovanje vseh vrst rezerv, predvsem pa 
tržnih rezerv osnovnih živil. Krepiti bo potrebno tržne bla- 
govne rezerve v organizacijah združenega dela, občinah in 
republiki, v skladu z republiškimi materialnimi bilancami 
osnovnih živil in drugih izdelkov vsakdanje rabe. 

S posebnim dogovorom federacije, republik in pokrajin bo 
treba določiti trajni in stabilni vir financiranja rezerv in izgrad- 
nje skladišč. 

Nadaljevati bo potrebno z vlaganji v dolgoročno zagotavlja- 
nje proizvodnje za potrebe preskrbe delovnih ljudi in občanov 
v obsegu in dinamiki predvideni z bilančnimi količinami in 
zagotoviti trajne vire sredstev za dolgoročno zagotavljanje 
proizvodnje. 

Dogradili bomo dohodkovno povezanost in soodvisnost 
med proizvodnjo kmetijskih pridelkov in prehrambeno indu- 
strijo. 

Razvijati in krepiti bo treba povezovanje organizacij združe- 
nega dela - nosilk preskrbe - s proizvajalnimi organizacijami 
na celotnem jugoslovanskem trgu. 

Z vidika dolgoročnega zagotavljanja oskrbe z vitalnimi pro- 
izvodi bo treba v občinah dograjevati organiziranost samou- 
pravnih interesnih skupnosti za preskrbo. 

6.7. v okviru politike delitve dohodka bomo omogočili, da 
bodo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v glo- 
balu rastla skladno z rastjo dohodka, v skladu s skupnimi 
osnovami in merili, opredeljenimi v zveznem dogovoru o 
načelih in merilih za pridobivanje celotnega prihodka in raz- 
porejanje dohodka ter za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. Konkretneje bodo osnove 
in merila za oblikovanje in razporejanje dohodka opredeljena 
v ustreznem republiškem dogovoru in v panožnih samouprav- 
nih sporazumih. Konkretna razmerja o oblikovanju in razpo- 
rejanju dohodka in sredstev za osebne dohodke ter skupno in 
splošno porabo pa bodo opredeljena v letnih Resolucijah o 
politiki uresničevanja družbenega plana. 

Na področju življenjskega standarda bo potrebno pred- 
vsem zagotoviti možnosti za ponovno in diferencirano nara- 
ščanje realnega osebnega dohodka. Tako da bo povečana 
ekonomska motivacija za boljše delovne rezultate. 

Ponovno bi bilo potrebno preveriti zasnovo za opredelitev 
zajamčenega osebnega dohodka glede na spremenjene raz- 
mere gospodarjenja in življenja. Splošni padec realnega pov- 
prečnega osebnega dohodka v preteklem planskem obdobju 
je povzročil spremembe v strukturi življenjskih potreb, zaradi 
česar se krči tudi obseg nujnih življenjskih potreb kot osnove 
za zajamčeni osebni dohodek. 

Socialno in materialno varnost bo potrebno v zaostrenih" 
ekonomskih razmerah uresničiti s politiko zagotavljanja mini- 
malne socialne varnosti tistim ljudem oziroma njihovim druži- 
nam, ki si socialno-ekonornske varnosti, kljub prizadevanju, s 
svojim delom ne morejo zagotoviti. 

Socialnovarstvene pomoči ne bi smele destimulativno vpli- 
vati na produktivnost in nihče od prejemnikov teh pomoči ne 
bo dosegel ugodnejšega materialnega položaja, kot ga ima. 
polno zaposlen delavec. Potrebno bo preverjati celovitost 
ukrepov socialne politike z vidika uporabnikov družbenih 
dejavnosti, ki prejemajo nižje osebne dohodke (npr. katego- 
rije malo nad cenzusom). 

Občinske skupnosti socialnega varstva bodo skrbele za 
dosledno izvajanje sporazuma o socialno varstvenih pomo- 
čeh, ki pomeni poenotenje kriterijev in postopkov za odmero 
in pridobitev socialnovarstvenih pomoči in skrbele za vodenje 
evidence o prejemnikih socialnovarstvenih pomoči. 

Ker se socialne prayice v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju ne bodo širile, bo potrebno s prestrukturiranjem znotraj 
družbenih dejavnosti omogočiti prejemnikom vsaj že dose- 
ženo kvaliteto sestavin življenjskega standarda, pri čemer bo 
potrebno stalno preverjanje instrumentov socialne politike 
(problem valorizacije socialnovarstvenih pomoči). 

Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
bo v tem obdobju proces postopnega prehajanja na tekočo 
valorizacijo pokojnin zaključil in se bo s tem izboljšal mate- 
rialni položaj upokojencev. 

6.8. Nadaljevati bo potrebno z dosedanjo družbeno akcijo 
pri vodenju splošne politike zaposlovanja. Z načrti zaposlo- 
vanja ali s podobnimi družbenimi dokumenti in z ustreznimi 
institucionalnimi rešitvami bo potrebno reševati probleme pri 

zaposlovanju priliva iz Sol, nezaposlenih, tehnoloških in osta- 
lih viškov. Večjo skladnost med razvojnimi programi, načrti 
zaposlovanja in pripravo kadrov bi bilo mogoče doseči z 
vključevanjem in sodelovanjem družbenopolitičnih skupno- 
sti; znanstvenih in strokovnih institucij, poslovnih združenj in 
gospodarskih zbornic. Razvojne probleme in cilje kadrovske 
politike pa bo tudi v bodoče potrebno reševati z družbenimi 
dogovori o uresničevanju kadrovske politike. 

Ob ukrepih, ki naj bi pospeševali razvoj kmetijstva in sprem- 
ljevalnih kmetijsko industrijskih obratov ter drobnega gospo- 
darstva, bo potrebno začeti urejati tudi zakonodajo s po- 
dročja dela, zlasti predpise, ki urejajo odnose in pogoje zapo- 
slovanja v samostojnem osebnem delu (zadruge, kooperative 
in podobne oblike sodelovanja in združevanja osebnega in 
združenega dela). 

Skladno s programi razvoja, s programi preusmeritve vi- 
škov delavcev in prezaposlenih bi morale organizacije zdru- 
ženega dela začeti s pripravo delavcev za potrebe tehnološko 
in kadrovsko zahtevnejših programov industrije, prometa, tr- 
govine ter zlasti informacijske in komunikacijske dejavnosti. 
Pri tem bo potrebno sodelovanje interesnih skupnosti za 
zaposlovanje in izobraževanje ter gospodarskih zbornic. 

Pri sredstvih, ki jih bodo OZD združevale za potrebe pre- 
strukturiranja, za nove zmogljivosti ali za skupne naložbe, bo 
nujno ob lastnih upoštevati tudi družbena sredstva, ki se bodo 
uporabljala pri pripravi kadrov in za kvalitetne izobraževalne 
programe. S primernejšo štipendijsko politiko bo tudi delav- 
cem potrebno omogočiti možnost pridobitve štipendije. 

Za učinkovitejšo izvedbo programov prestrukturiranja, sa- 
nacije, raziskovalnih projektov bodo morale organizacije 
združenega dela s medsebojnimi sporazumi predvideti tudi 
možnosti in načine kako združevati za to potrebna sredstva, 
znanje in sposobne kadre. 

Do leta 1990 se dolžina delovnega časa ne bo spreminjala, 
izjemoma naj bi se skrajšal tam kjer so pogoji dela zahtev- 
nejši. Začeti pa je s pripravami za njegovo spremembo, pri 
tem pa mora ostati neokrnjena učinkovitost uporabljenega 
dela. Kjer bo potrebno podaljševati obratovalni čas ali dopol- 
njevati izmene, bi kazalo uvesti bolj prožne oblike dela in 
delovnega časa, kar bo predhodno terjalo tudi dodelavo ali 
spremembo obstoječe delovne in pokojninske zakonodaje. 

Tudi v bodoče bo potrebno pri zaposlovanju delavcev zago- 
toviti vsaj osnovne življenjske in bivalne pogoje. Potrebno bo 
ne samo izvajati določila sprejetega družbenega dogovora in 
samoupravnih sporazumov glede minimalnih standardov za 
življenjske in kulturne razmere, temveč le-te tudi preveriti in 
po potrebi dopolniti. 

Za izvajanje kvalitetnejše kadrovske in zaposlitvene politike 
v organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih 
skupnostih bo potrebno nadaljevati z dodelavo in poenote- 
njem kadrovskega informacijskega sistema. 

6.9. Za učinkovitejše in še širše vključevanje gospodarstva v 
mednarodno menjavo, je potrebno voditi politiko ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bo zagotavljala dohodkovno motivi- 
ranost in izboljšanje konkurenčne sposobnosti. Za podporo 
tem naporom bi morali tudi v prihodnje voditi stabilno politiko 
realnega tečaja dinarja. 

Nadaljevati bi morali s samoupravnim združevanjem sred- 
stev v SISEOT za spodbujanje konvertibilnega deviznega pri- 
liva na ravni republike s tem, da bi te spodbude postopno 
nadomeščale izpad dohodka in pomagale odpravljati ovire pri 
prodiranju predvsem novih proizvodenj na tuje tržišče. 

Tudi v bodoče bi bilo potrebno ohraniti razbremenjevanje 
izvoznega gospodarstva davčnih in drugih dajatev, ki gospo- 
darstvo obremenjujejo bolj kot v drugih državah. Tako bi 
morali izvoznicam na konvertibilno področje še nadalje selek- 
tivno priznati olajšave pri plačilu davka iz dohodka in združe- 
vanju sredstev za manj razvite republike in SAP Kosovo, poleg 
tega pa bi morali zmanjšati posredne davščine za reproduk- 
cijski material izvozne proizvodnje. 

Za doseganje ciljev na področju usklajevanja regionalne 
strukture menjave bi si morali prizadevati povečati oboje- 
stranski obseg menjave z deželami v razvoju s spodbujanjem 
kompleksnega inženiringa-z večjim medsebojnim povezova- 
njem proizvajalcev opreme in tehnologije, kot tudi v povezo- 
vanju z gradbenimi organizacijami združenega deia -ter tako 
povečati devizne učinke od investicijskih del v tujini. Za to bo 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije v povezavi s pred- 
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stavništvi organizirana pravna pomoč in druge konsultantske 
storitve našemu združenemu delu: program aktivnosti na 
področju skupnih vlaganj bodo pripravile banke. 

Tuja posojila, ki so dopolnilni vir financiranja, bi morali 
usmerjati predvsem v zamenjavo zelo iztrošene opreme izvoz- 
nih proizvodenj, posodobitev in razvoj izvoznih zmogljivosti 
in odpravo ozkih grl v proizvodnji za izvoz. Pri dajanju garan- 
cij bank bi morali imeti prednost uvoza opreme tisti, ki izva- 
žajo na konvertibilno tržišče še posebej tisti, ki dosegajo pri 
tem najvišjo možno stopnjo predelave. 

V Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino in Gospodarski zbornici Jugoslavije bi se morali zavze- 
mati, da bi po izpolnitvi v SISEOT usklajenega deviznega 
priliva OZD izvoznice lahko razpolagale z večjim deležem 
ustvarjenih deviz ter se v okviru reprodukcijsko priznanih 
potreb svobodno odločale med uvozom opreme in reproduk- 
cijskega materiala (npr. 10% za opremo). 

Zaradi nujnih potreb po zamenjavi iztrošene opreme pri 
OZD, ki največ prispevajo h konvertibilnemu izvozu, bi bilo 
treba s samoupravnim sporazumom v okviru SISEOT zagoto- 
viti devizna sredstva za financiranje nujne uvozne opreme. 

S širšim samoupravnim povezovanjem OZD na enotnem 
jugoslovanskem trgu pri ustvarjanju in delitvi deviznega pri- 
liva bi bilo potrebno ustvariti pogoje za doseganje čim več- 
jega dohodka OZD povezanih v izvoznih poslih. To se nanaša 
predvsem na zmanjševanje izvoza surovin in repromaterialov, 
kjer bi z dajatvami pri njihovem izvozu, morali doseči še večji 
delež izvoza proizvodov visoke stopnje obdelave. 

Poslovne banke bi morale s samoupravnimi sporazumi še 
naprej zagotavljati prednost v konvertibilni izvoz usmerjenim 
investicijskim programom blaga in storitev, nuditi ugodnejše 
kredite za naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z deželami v 
razvoju in z obmejnimi območji ter v kratkoročni politiki dajati 
prednost in ugodnejše pogoje pri kreditiranju obratnih sred- 
stev OZD izvoznicam na konvertibilno področje. 

Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 
bi morale prednostno oskrbovati OZD, ki dosegajo večji delež 
izvoza na konvertibilno področje. 

S predpisi, ki pospešujejo razvoj drobnega gospodarstva, bi 
bilo potrebno omogočit:, da bi manjše OZD, POZD in obrato- 
valnice, zaradi svoje prilagodljivosti čimbolj prispevale k od- 
pravljanju ozkih grl v izvozni proizvodnji in tudi neposre- 
dnemu izvozu blaga in storitev na konvertibilno področje. 

6.10. Davčna politikabi morala dati manjši pomen fiskalni 
funkciji davkov, v večji meri pa izrabiti njihovo ekonomsko 
funkcijo (skupaj z monetarno-kreditnimi ukrepi) za razvojno 
usmerjanje vlaganj in tekoče urejanje ponudbe in povpraše- 
vanja ter bolj upoštevati socialno funkcijo davkov z obdavče- 
vanjem v skladu z ekonomsko sposobnostjo in popolnejšim 
zajemanjem virov prihodkov, kiso neodvisni od vloženega 
dela in omogočajo družbeno neupravičeno porajanje social- 
nih razlik. Biti mora selektivna v prid pospeševanja konverti- 
bilnega izvoza, tehnološkega razvoja in prestrukturiranje go- 
spodarstva ter hitrejšega regionalnega razvoja manj razvitih 
območij. 

Potrebno bo povečati pomen neposrednih davkov, da bi v 
večji meri zainteresirali družbenopolitične skupnosti za 
uspešnost gospodarjenja, hkrati pa omogočili večji vpliv de- 
lavcev in delovnih ljudi na davčno politiko, zmanjšati pa 
moramo obremenjenost gospodarstva, da bi tako okrepili 
njegovo reprodukcijsko sposobnost. 

Zagotoviti pa je potrebno postopnost pri uvajanju spre- 
memb, upoštevati skupno dogovorjene temelje davčnega si- 
stema63 in organizirati moderno in strokovno službo druž- 
benih prihodkov, da bo zagotovljena učinkovita in dosledna 
uporaba davčnega sistema. 

Pri politiki prispevkov moramo stremeti k nadaljnjemu raz- 
voju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov svobodne 
menjve dela pri premoščanju parafiskalnih odnosov pri zago- 
tavljanju sredstev, določati višino prispevkov na podlagi spo- 
razumevanja in dogovarjanja med izvajalci in uporabniki in 
nadalje uveljavljati načelo bruto osebnega dohodka. 

Potrebe je potrebno klasificirati glede na pretežnost funk- 
cije in na tej podlagi določiti vir za financiranje posamezne 
družbene dejavnosti: dohodek - kolikor je potreba v funkciji 

Enake vrste davkov in enake temeljne elementfe obdavčevanja na območju 
vse Jugoslavije. 

povečevanja delovne storilnosti, oziroma osebni dohodek de- 
lavpev - če je v funkciji življenjskega standarda in krepitve 
socialne varnosti: 

Prizadevati si moramo za čim realnejše odmerjanje obvez- 
nosti in preprečevati nepotrebno odtegovanje sredstev go- 
spodarstva, kar bi dosegli z zamikom poslovnega in fiskal- 
nega leta za 3,4 ali 6 mesecev. Tako bi prve obveznosti za 
družbene dejavnosti poravnali šele po periodičnem obračunu 
za prvo četrtletje, končni obračun obveznosti pa opravili 
hkrati z zaključnim računom TOZD, to pa bi preprečilo nasta- 
janje presežkov SIS. 

6. 11. Pri urejanju prostora in varstvu okoljaje treba v zvezi 
z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana, ki so predlagana v 
Analizi dolgoročnih možnosti razvoja, oziroma v predlogu 
smernic za dolgoročni plan SR Slovenije, v Dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 
regulirati obveznosti prizadetih občin, da določijo potrebne 
površine za gradnjo infrastrukturnih objektov, navedenih v 
dogovoru, o temeljih družbenega plana SRS to je na področju 
prometne infrastrukture: odsek ceste Bratstva in enotnosti 
(Šmarje-Sap-Višnja gora), tunel Karavanke, južna obvoznica 
Ljubljana; etapa hitre ceste skozi Maribor; novi odseki na 
avtocestah in magistralnih cestah (na relacijah: Hrastje - 
MačKovec, Hrušica-Žirovnica, Razdrto-Vrtojba in Razdrto- 
-Sežana); južni potniški terminal na letališču Ljubljana; drugi 
tir na progi Ljubljana-Jesenice; nove površine v luki Koper; 
energetska infrastruktura: HE Vrhovo, Boštanj in Blanca na 
Savi, HE Hrastje in Veržej na Muri, TE-TO Dolsko, TE-TO 
Šiška v Ljubljani; prenosno omrežje 380, 220 in 110 KV. 

Za objekte, ki gredo v gradnjo že v obdobju 1986 do 1990, 
pa občine na samoupravnih osnovah opredelijo obveznosti še 

, drugih prizadetih nosilcev planiranja in poskrbijo za pravoča- 
sno pridobitev potrebniz zemljišč. 

Za realizacijo drugih obveznih izhodišč, ki izhajajo iz pred- 
loga Smernic za dolgoročni plan SR Slovenije, pa bi morale 
občine že v naslednjem srednjeročnem obdobju sprejeti 
ukrepe za zagotovitev ustrezne rabe na teh zemljiščih z opre- 
delitvijo začasne namembnosti zemljišč in reguliranjem even- 
tualnih drugih obveznosti v zvezi z začasno rabo. 

Občine naj bi opredelile v svojih družbenih planih smeri 
politike, ukrepe ter sredstva uresničevanja razvoja posamez- 
nih naselij na osnovi strategije, opredeljene v dolgoročnih 
planih, zlasti ko gre za smotrno organizacijo dejavnosti v 
prostoru, vključno za oskrbne dejavnosti lokalnega in občin- 
skega pomena. 

Na področju ureditve kmetijskih zemljišč je treba v skladu z 
obveznimi izhodišči iz dolgoročnega plana opredeliti ih kon- 
kretizirati območja najboljših kmetijskih zemljišč ter območja 
za melioriranje in za intenzivne nasade hitrorastočih dreve- 
snih vrst ter plantaž. Pri lokacijskem načrtovanju proizvodnih 
dejavnosti na novih lokacijah in bolj specializiranih oskrbnih 
oziroma storitvenih dejavnosti bi morali pri opredeljevanju 
sodelovati poleg občin tudi nosilci, katerih dejavnosti se uve- 
ljavlja v posameznih regijah in zlasti za vso republiko (SIS, 
SOZD, gospodarska združenja ipd.), da bi zagotovili smotrno 
organizacijo dejavosti v slovenskem prostoru z vidika celovi- 
tega omrežja naselij. 

Ob načrtovanju stanovanjske izgradnje je treba dajati pre- 
dnost tudi v zasebni gradnji tipom bolj sklenjene zazidave 
(vrstne hiše, atrijske ipd.) zaradi štednje z zemljišči. Pospeše- 
vati je treba stanovanjske zadruge, pa tudi sicer vse oblike 
racionalizacije v organizirani gradnji. 

Sanacije prednostnih Žarišč onesnaževanja zaradi obsega 
in celovitosti terjajo, da družbenopolitične skupnosti ob sode- 
lovanju samoupravnih organizacij in skupnosti poskrbijo za 
izdelavo srednjeročnih sanacijskih programov in predlagajo 
ukrepe za njihovo izvedbo in jih vključijo v dogovore o teme- 
ljih družbenih planov (ali v posebne dogovore). Te dogovore 
naj bi sklenili povzročitelji onesnaževanja, prizadeti in ogro- 
ženi, družbenopolitične skupnosti in drugi nosilci planiranja. 

Kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje srednje- 
ročnih planskih aktov je potrebno razčleniti in opredeliti na- 
slednje sestavine: območja najožjih varstvenih pasov, po- 
membnejših zajetij in črpališč vode, pomembnejših podtalnic, 
saniranje pomembnejših vodotokov oziroma delov vodotokov 
in zasnovo razmestitve regionalnih vodovodov ter čistilnih 
naprav z nad 10.000 E. 

Kot obvezno izhodišče za pripravljanje in oblikovanje sred- 
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njeročnih planskih aktov je potrebno opredeliti območja sani- 
ranja onesnaženosti zraka. 

Na osnovi študij o sprejemljivosti gradnjfe nekaterih večna- 
menskih akumulacij (AK Trebuša na Idrijci, AK Planina na 
Uncu, stalna objezeritev Cerkniškega jezera, AK Radovljica na 
Savi, AK Padež na Reki in AK Vrbica na Iški) in tako zbranih 
pozitivnih in negativnih učinkov morebitnih posegov v okolje, 
bo potrebno opredeliti tak postopek, ki bo omogočil potrebno 
dokončno družbeno določitev o sami gradnji. 

Strokovne osnove glede načina rabe reke Kolpe in razvoja 
Obkolpja naj bi Zveza vodnih skupnosti Slovenije predložila 
občinam in drugim nosilcem planiranja s prizadetega ob- 
močja v dogovarjanje in usklajevanje. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju naj družbenopoli- 
tične skupnosti v družbenih planih in s posebnimi predpisi 
opredelijo in zavarujejo posamezne objekte in območja, ki 
predstavljajo relativno redke, ogrožene, značilne ali enkratne 
primere naravne dediščine in imajo poseben kulturni, znan- 
stveni, ekološki, rekreacijski ali krajinsko estetski pomen ter 
objekte ali skupine objektov, ki zaradi posebnega kulturnega 
in zgodovinskega pomena predstavljajo nepremično kulturno 
dediščino. 

Na področju varstva naravne dediščine naj bi prizadete 
občine v naslednjem srednjeročnem obdobju razglasile Ka- 
mniško-savinjski regijski park, Kraški krajinski park ter regij- 
ski park Pohorje. 

Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dedi- 
ščine naj bi v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo 
kulturne in naravne eddiščine pripravil dosje za vpis zgor- 
njega dela reke Soče in dosje za notranjska kraška polja (kar 
pa je odvisno od odločitve o upravičenosti predvidene aku- 
mulacije na Planinskem polju in Cerkniškem jezeru) v register 
svetovne naravne dediščine. 

Republika in občine naj bi zavarovale habitate na podlagi 
mednarodnih konvencij o varstvu ptic in o močvirjih, ki so 
mednarodnega pomena kot gnezdišča ptic. Strokovni zavodi 
za varstvo naravne in kulturne dediščine naj bi opredelili 
koncept obravnavanja in varstva celinskih voda. 

Na področju varstva kulturne dediščine naj bi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju občine, mesto Ljubljana, mesto Mari- 
bor, in Obalna skupnost Koper, kulturne skupnosti in medob- 
činske gospodarske zbornice pripravile družbene dogovore o 
smotrnem dolgoročnem vzdrževanju sanacij in aktiviranju 
zlasti tipičnih ali ključnih objektov kulturne dediščine. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dedi- 
ščine naj bi v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo 
kulturne in naravne dediščine pripravil dosje za vpis Hrasto- 
velj v register svetovne kulturne dediščine. 

Varstvene organizacije naj bi pripravile dodatne prostorske 
in ekonomske kazalce za posamezna območja z različno 
kulturno dediščino, da bi s tem omogočili enoten način uskla- 
jevanja interesov varstva kulturne dediščine z drugimi rabami 
prostora, predvsem kmetijstvom, urbanizacijo, infrastrukturo 
in energetiko. 

Zaradi izboljšanja stanja na področju priprave strokovnih 
osnov za urejanje prostora in varstva okolja je potrebno v 
skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in novih 
zakonov s področja urejanja prostora organizirati pri druž- 
beno političnih skupnostih strokovne službe z ustrezno te- 
hnološko opremo. 

V dogovorih o temeljih družbenih planov bo treba predvi- 
deti nadaljevanje izvajanja programov geodetskih del, ki za- 
gotavljajo osnove grafične (karte, načrti) in numerične evi- 
dence (registri, katastri) o stanju v prostoru. 

6. 12. politika regionalnega razvoja naj bi tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju temeljila na samoupravnem 
povezovanju posameznih nosilcev razvoja in skupnih vlaga- 
njih. 

Strokovne službe občin naj bi v sodelovanju z gospodar- 
skimi zbornicami pripravile celovite analize o možnostih raz- 
voja posameznih območij, ki bi bile podlaga nosilcem razvoja 
za odločitve o razvijanju posameznih gospodrskih dejavnosti. 
Na tej osnovi bi bilo treba predvideti tudi možne alternativne 
lokacije za posamezne vrste proizvodenj kot tudi razvoj indu- 
strijskih con. 

Usklajen gospodarski razvoj ter ustrezni ukrepi bi morali 
prispevati k uresničevanju predvidenega razvoja poselitve. 
Občine naj bi v svojih srednjeročnih planskih aktih ter v okviru 

medobčinskega sodelovanja opredelile politiko zaposlovanja 
in urbanizacije ter investicijsko politiko, ki bi preprečevale 
pretirano koncentracijo prebivalstva, oziroma zavrla pretirano 
odseljevanje prebivalstva. Z usmeritvami v svojih planskih 
aktih naj bi k temu prispevali tudi drugi nosilci (SI in OZD). 

Sistem pospeševnja razvoja manj razvitih in manj razvitih 
obmejnih območij naj bi še nadalje temeljil na samoupravnih 
osnovah, zlasti pa na samoupravnem povezovanju nosilcev iz 
manj razvitih in razvitih območij. Ukrepi za pospeševanje 
razvoja naj bi bili, v odvisnosti od teže problemov na posa- 
meznih območjih, različno intenzivni. 

V zvezi z nadaljnjim razvojem manj razvitih območij bo 
potrebno preveriti kriterije in kazalce za določanje teritorial- 
nega obsega ter okvire sistema pospeševanja razvoja manj 
razvitih območij ter na tej osnovi oblikovati zakon o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalenga razvoja v obdobju 1986-90. 

Pri oblikovanju sistema pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij bo potrebno upoševati dosedanje izkušnje in pro- 
bleme. Glede na to, da je v zadnjih letih na manj razvitih 
območjih investicijska aktivnost v upadanju, bo potrebno v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju poiskati večje ekonom- 
ske motivacije, s katerimi bi pospešili vlaganja na ta območja. 
Podobno kot v obdobju 1981-1985 naj bi SR Slovenija sode- 
lovala pri spodbujanju investicijske aktivnosti z davčnimi olaj- 
šavami. Poleg teh olajšav pa bi morali preučiti možnost do- 
datnih olajšav kot npr. razbremenitev investitorjev za obvez- 
nosti v zvezi s pospeševanjem gospodarskega razvoja manj 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Banke naj bi 
nudile Ugodnejšo obrestno mero in večji delež bančnih kredi- 
tov investitorjem na manj razvitih območjih ter opredelile del 
kreditnega potenciala za naložbe. Občine na manj razvitih 
območjih pa naj bi sprejele ukrepe, s katerimi bodo povečale 
interes za vlaganja. Opredelile naj bi prostor za industrijske 
objekte, za razvoj turizma in gostinstva, drobnega gospodar- 
stva itd., omogočile ugodnejše pogoje za pridobivanje zem- 
ljišč in skrbele za njihovo komunalno urejanje. 

Organizacije združenega dela, gospodarske zbornice, 
splošna združenja in banke naj bi intenzivirale aktivnosti za 
pripravo kvalitetnih razvojnih programov in projektov, ki bi 
bili osnova za skupna vlaganja na manj razvitih območjih, ob 
upoštevanju kriterijev prestrukturiranja. Za pripravo inicialnih 
razvojnih programov in projektov naj bi kot že v obdobju 
1981-1985 določena sredstva prispevala tudi SR Slovenija iz 
sredstev republišekga proračuna. Samoupravne interesne 
skupnosti in organizacije združenega dela naj bi še naprej s 
svojimi aktivnostmi prispevale k izboljšanju kadrovske struk- 
ture na manj razvitih območjih (npr. z ustrezno štipendijsko 
politiko, sofinanciranjem kadrovskih stanovanj itd.). 

V zvezi s pospeševanjem razvoja kmetijstva na manj razvitih 
območjih bi morali biti ukrepi usmerjeni v krepitev povezova- 
nja med potrošnimi središči in območji, ki proizvajajo hrano 
ter v spodbujanje vlaganj v kmetijsko proizvodnjo na osnovi 
združevanja dela in sredstev. Nadaljevali naj bi s pospeševal- 
nimi ukrepi za razvoj kmetijstva na manj razvitih območjih, ki 
so bili uveljavljeni v tekočem srednjeročnem obdobju. 

Samoupravne interesne skupnosti bi morale podobno kot v 
srednjeročnem obdobju 1981-85 prevzeti konkretne naloge 
in obveznosti za razvoj gospodarske infrastrukture in družbe- 
nih dejavnosti na manj razvitih območjih. 

Pospeševanje razvoja manj razvitih območij naj bi urejale 
občine tudi v okviru medobčinskega sodelovanja, skrbele pa 
naj bi tudi za manj razvita območja na svojem teritoriju, ki ne 
bi bila deležna širše družbene pomoči. 

Zaradi specifičnih razvojnih problemov bo potrebno obliko- 
vati dodatne spodbujevalne ukrepe za razvoj hribovitih obmo- 
čij; zlasti kreditne in davčne olajšave za spodbujanje vlaganj v 
razvoj kmetijstva, turizma in drobnega gospodarstva ter za 
spodbujanje organiziranega dela na domu kot dodatnega vira 
dohodka kmečkih gospodarstev. Samoupravne interesne 
skupnosti bi morale opredeliti tudi dodatne naloge za razvoj 
infrastrukture, zlasti lokalnega cestnega omrežja, elektrodi- 
stribucijskega in PTT omrežja. 

Na razvitih območjih bi morale biti investicije tehnološko in 
kadrovsko zahtevnejše ter prinašati večji dohodek, da bi z 
njimi pokrili nekatere stroške v zvezi s sanacijo infrastruktur- 
nih problemov in izboljšanjem bivalnih, še posebej ekoloških 
pogojev na teh območjih. To naj bi upoštevale organizacije 
združenega dela pri pripravi svojih planskih aktov. Ustrezne 

poročevalec 35 



občine naj bi opredelile dodatne ukrepe za odpravljanje spe- 
cifičnih problemov na razvitih območjih, zlasti v okviru inve- 
sticijske in lokacijske politike. V zvezi s postopnim prestruktu- 
riranjem gospodarstva na območjih, kjer so problemi neu- 
strezne gospodarske strukture izrazitejši, pa naj bi organiza- 
cije združenega dela s sodelovanjem ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti ustvarile pogoje za postopno prekvalifi- 
kacijo delavcev. 

Naloge in ukrepe v zvezi s pospeševanjem skladnejšega 
regionalnega razvoja in v tem okviru tudi hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij, ki naj bi jih izvajale samoupravne 
interesne skupnosti na področju materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti, gospodarske zbornice, banke, občine, 
SR Slovenije in drugi nosilci razvoja, bo potrebno konkretneje 
opredeliti v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-90. 

6.13. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo morala biti v 
okviru krepitve odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu 
ena ključnih usmeritev poglobitev delitve dela. Zato se, bo 
morala SR Slovenije zavzemati, organizacije združenega dela 
pa aktivno sodelovati pri premagovanju dosedanje še vedno 
prisotne delne zaprtosti v republiške in pokrajinske, pa tudi 
občinske meje. Obstoječe proizvodne potenciale ter zaposli- 
tvene in naravne resurse Jugoslavije bo potrebno boljše izko- 
riščati kot najpomembnejši temelj hitrejšega razvoja. V zvezi s 
tem bi se morale organizacije združenega dela povezovati 
zaradi čim učinkovitejše vetrikalne in horizontalne delitve 
gospodarstva v mednarodni menjavi. Pospeševanje širšega 
povezovanja in integracije združenega dela na enotnem jugo- 
slovanskem prostoru naj bi omogočilo čim hitrejše in lažje 
spreminjanje gospodarske strukture v skladu z dolgoročnim 
programom gospodarske stabilizacije. 

Poleg enostavnih komercialno-pogodbenih oblik sodelova- 
nja bo moralo imeti pri povezovanju organizacij združenega 
dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela v dru- 
gih republikah in avtonomnih pokrajinah vse pomembnejšo 
vlogo samoupravno združevanje dela in sredstev za skupna 
vlaganja. Združevanje dela in sredstev na dohodkovnih osno- 
vah pa zahteva ne le transfer sredstev, temveč tudi vsestran- 
sko sodelovanje organizacij združenega dela na podlagi 
skupne uporabe sodobne tehnologije, znanja in izkušenj. SR 
Slovenija se bo morala zavzemati za postopno odpravljanje 
sistemskih in drugih ovir, ki samoupravno združevanje otežu- 
jejo. Pri dopolnjevanju gospodarskega sistema, predvsem pa 
pri oblikovanju ukrepov tekoče ekonomske politike, bo po- 
trebno zagotoviti, da bodo v funkciji takega povezovanja, saj 
so do sedaj nekateri ukrepi tekoče ekonomske politike delo- 
vali v nasprotni smeri (npr. na področju kreditno-monetarne 
politike in ekonomskih odnosov s tujino). 

Pri dogovarjanju o bodočem sistemu pospeševanja raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bo 
potrebno zagotoviti samoupravno preobrazbo Sklada federa- 
cije. Uveljaviti bo potrebno mehanizme, s katerimi bo okrep- 
ljena vloga in odgovornost združenega dela. Celotno obvez- 
nost v zvezi s pospeševanjem gospodarskega razvoja teh 
območij bi morali praviloma izvajati na osnovi samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev. 

Pri določevanju obsega sredstev, ki naj bi jih v obdobju 
1980-1990 sumerjali za hitrejši gospodarski razvoj manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo, bo potrebno upoštevati realne 
ekonomske možnosti, ki so v sedanjih razmerah bistveno 
zmanjšane, poleg tega pa tudi možnosti, ki jih dajejo že 
obstoječi gospodarski potenciali na teh območjih za hitrejši 
razvoj. Pri tem je treba upoštevati, da so sedaj gospodarsko 
manj razvite republike prešle fazo inicialnega gospodarskega 
razvoja, kar jim daje možnost nadaljnjega samostojnega raz- 
voja predvsem s kvalitetnim izkoriščanjem obstoječih faktor- 
jev ter zaposltivenih in naravnih resursov. V zvezi s tem je 
treba omeniti, da ima značilnosti manj razvitega območja le 
še SAP Kosovo, medtem ko imajo sedaj gospodarsko manj 
razvite republike že ustvarjene pogoje za prehod v prehodno 
obdobje, ko je možno bistveno zmanjšati obseg sredstev, ki 
naj bi jih obvezno usmerjali za njihov gospodarski razvoj in 
sicer v celoti na osnovi samoupravnega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela v skladu z njihovimi 
razvojnimi interesi. V okviru delovanja enotnega gospodar- 
skega sistema in enotnega trga naj bi s pospeševalnimi ukrepi 
taka skupna vlaganja organizacij združenega dela dodatno 

ekonomsko motivirali. Tudi pri pospeševanju gospodarskega 
razvoja SAP Kosovo bi morala biti prevladujoča oblika sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev, obvezno posojilo pa 
le izjema pri reševanju nekaterih specifičnih razvojnih vpra- 
šanj. 

Že v fazi priprav srednjeročnih planskih aktov za prihodnje 
srednjeročno obdobje, naj bi predvsem v organizacijah zdru- 
ženega dela in ob ustrezni inicialni vlogi gospodarskih zbor- 
nic in splošnih združenj pripravili iniciative, pa tudi že kon- 
kretnejše programe in tudi projekte, ki bi bili lahko osnova za 
samoupravno združevanje dela in sredstev. V zvezi s tem je še 
posebej pomembna smotrnejša uporaba sredstev družbene 
reprodukcije ter razpoložljivih tehnično-tehnoloških, znan- 
stvenih, kadrovskih in naravnih zmogljivosti in zaposlitvenih 
možnosti ob smotrnejši uporabi celotnega živega in minulega 
dela in kar največja racionalizacija v proizvodnji in delitvi dela 
v združenem delu Jugoslavije. 

Omejenim materialnim možnostim in doseženi stopnji go- 
spodarske razvitosti gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo bo treba prilagoditi tudi obseg dopolnilnih sred- 
stev iz zveznega proračuna za razvoj družbenih in drugih 
služb v obdobju 1986-1990. Dopolnilna sredstva bi morali 
omejiti na pospeševanje razvoja tistih dejavnosti, ki v posa- 
mezni sedaj manj razviti republiki najbolj zaostajajo, kar za- 
hteva zelo selektiven pristop. Le za SAP Kosovo bo treba 
zadržati približno sedanji način dodeljevanja dopolnilnih 
sredstev, pa tudi v tem primeru ga bo treba uskladiti s politiko 
porabe, predvideno z dolgoročnim programom gospodarske 
stabilizacije, kar zahteva njeno počasnejšo rast v primerjavi z 
rastjo dohodka. 

V okviru obveznosti, ki jih bo SR Slovenija sprejela z dogo- 
vorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o obsegu 
sredstev za hitrejši gospodarski razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju 1986-1990, bo 
potrebno preveriti obveznosti organizacij združenega dela iz 
tega naslova v republiškem zakonu za tekoče srednjeročno 
obdobje, zlasti s stališča usmeritev družbenega plana SR 
Slovenije in s stališča dohodkovne sposobnosti. 

VII. NADALJNJI POSTOPKI PRI 
PRIPRAVI DRUŽBENEGA PLANA 

Ta analiza možnosti razvoja SR Slovenije naj poleg 
ustrezne zvezne analize služi nosilcem planiranja kot orienta- 
cija analiziranja razvojnih možnosti glede širših tokov proble- 
mov in objektivnih okvirov razvoja SR Slovenije. Na ta način 
bodo zagotovljene bolj usklajene strokovne osnove za obliko- 
vanje in usklajevanje ciljev in interesov udeležencev v družbe- 
nem planiranju ter za pripravo samoupravnih sporazumov, 
dogovorov in planov. Ob tem analiza razvojnih možnosti raz- 
voja predstavlja tudi najpomembnejšo strokovno podlago 
smernicam za pripravo družbenega plana SR Slovenije kot 
prve faze oblikovanja dokumenta družbenega plana SR Slo- 
venije, ki bodo predvidoma sprejete v Skupščini SR Slovenije 
jeseni tega leta. 

Glede na navedeno vlogo analiz možnosti razvoja tako 
republike kot drugih družbenopolitičnih skupnosti, ki nosilce 
planiranja informirajo o objektivnih možnostih razvoja ter 
glede na zakonska določila o sočasnosti družbenega planira- 
nja, je nujno, da tudi v občinah že julija dokončajo svoje 
analize možnosti razvoja in podvzamejo še druge ukrepe za 
pospešitev priprave planov na svojih območjih. Le na ta način 
bo možno zagotoviti uresničevanje principa sočasnosti plani- 
ranja. To velja tudi za vse druge nosilce planiranja, ki morajo 
nujno čimprej pripraviti svoje analize razvojnih možnosti ter v 
njih že opredeliti elemente za samoupravno sporazumevanje 
oziroma družbeno dogovarjanje o temeljih plana. V kolikor vsi 
nosilci planiranja ne bodo spoštovali predvidenih rokov za 
pripravo analize razvojnih možnosti, lahko pride do dezorga- 
nizacije pri sporazumevanju in dogovarjanju o temeljih plana 
in s tem prav tako do upočasnitve samega procesa priprave 
planov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Organizacije združenega dela, ki pripravljajo dolgoročne 
plane, naj povežejo obe aktivnosti, tako na analizi dolgoroč- 
nih razvojnih možnosti kot na analizi srednjeročnih razvojnih 
možnosti, tako da bodo koncepti dolgoročnega razvoja 
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osnova za konkretizacijo in njihovo časovno segmentacijo v 
srednjeročnih analizah razvojnih možnosti. 

Za pravočasnost in usklajenost v procesu planiranja je prav 
tako nujno, da nekateri nosilci oziroma dejavniki v družbenem 
planiranju, kot so gospodarska zbornica in samoupravne in- 
teresne skupnosti, razvijejo intenzivne organizacijske aktiv- 
nosti, ki bodo pravočasno spodbudile vse potrebne strokovne 
in druge aktivnosti v zvezi s pripravo srednjeročnih planskih 
dokumentov pri vseh nosilcih planiranja. 

V teku so sicer priprave okrog sprememb in dopolnitev 
zveznega zakona o družbenem planiranju ter odloka o ob- 
vezni in enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih 
kazalcev, ki pa še ne bodo zaključene v teku priprav začetnih 
planskih dokumentov. Zato opozarjamo, da morajo vsi nosilci 
planiranja pri pripravi prvih faz svojih planskih dokumentov, 

izhajati iz veljavnega zakona o družbenem planiranju. Prav 
tako opozarjamo na priročnike o pripravi planskih dokumen- 
tov pripravljene za potrebe priprave planskih dokumentov za 
obdobje 1981-1985, ki so še vedno v veljavi. Podobno velja za 
obvezne enotne kazalce in v zvezi s tem za sistematizirane 
kazalce, ki so bili oblikovani v okviru anketnega materiala MK- 
1981. 

V skladu s programom Izvršnega sveta na pripravi družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bo v nadalje- 
vanju poteka priprav družbenega plana SR Slovenije do fe- 
bruarja 1985 pripravljen osnutek dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije in nato do julija predlog, medtem ko 
bo osnutek družbenega plana SRS pripravljen do maja 1985., 
predlog pa do oktobra 1985. 

ANALIZO SO NAPISALI 
1. Globalna ocena izvajanja družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje 1981-1985: Nina Prešern 
H Omejitve in pogoji razvoja v obdobju 1985-1990: 

točka 2.1.: Kavčič Andrej in Marjeta Šiško-Debeljak 
točka 2.2.: Matej More 
točka 2.3.: Jerina Kodelja-Starin, Vida Mohorčič-Špolar, 

, Franc Debevec 
točka 2.4.: Janez Potočnik 
ločka 2.5.: dr. Vladimir Kokole, Zlatko Lavrenčič 

III. Možni cilji družbenoekonomskega razvoja SR Slove- 
nije v obdobju 1986-1990: Matej More v sodelovanju z 
Živkom Preglom in Bogdanom Zeilhofrom; 

IV. Projekcija globalnih okvirov materialnih možnosti 
razvoja SR Slovenije v obdobju 1986-1990: Stane Vencelj, 
Jerina Kodelja-Starin, mag. Pavle Gmeiner, Marjeta Šiško- 
Debeljak in Andrej Kavčič v sodelovanju z Jasno Kondžo, 
Sašo Kovačič, dr. Ivom Lavračem, Sinišo Mitrovičem, Ma- 
tejem Moretom, Igorjem Strmšnikom in Bogdanom Zeil- 
hofrom: 

V. Razvojne usmeritve: točka 5.1.1.1.: dr. Anton Povše, 
točka 5.1.1.2.: mag. Pavle Gmeiner, točka 5.1.1.3.: Andrej 
Kavčič, Marjeta Šiško-Debeljak, točka 5.1.2.1.: Peter Sra- 
kar, dr. Anton Povše, točka 5.1.2.2.: Jure Furlan, dr. Anton 
Povše, Milena Mirkovič, Peter Srakar, točka 5.1.2.3.: 
Branko Bužan, dr. Anton Povše, Milena Mirkovič, točka 
5.1.2.4.: Uroš Lokošek. točka 5.1.2.5.: Dagmar Fajdiga, 
točka 5.1.2.6.: Božena Leonardi, Nastja Marinšek, točka 
5.1.2.7.: Rado Škrabar, točka 5.1.2 8.: Milenka Gaberšek, 
točka 5.1.2.9. in 5.1.2.10.: Franc Dragan, točka 5.1.2.11.: 

Stojan Pečlin, točka 5.1.2.12.: Franc Jamšek, točka 
5.1.2:13.: Vida Mohorčič-Špolar, Franc Debevec, točka 
5.2.1.: Alojz Stare, točka 5.2.2.: Rado Škrabar, točka 5.2.3.: 
Dagmar Fajdiga v sodelovanju s Fedorjem Černetom, 
točka 5.3.: Uroš Lokošek, točka 5.4.1.: Dušan Kidrič točka 
5.4.2.: Anton Birsa, točka 5.4.3.: Vida Mohorčič-Špolar, 
točki 5.4.4. in 5.4.5.: Matjaž Hanžek, točki 5.4 6. in 5.4.7.: 
Maja Bergant, točka 5.5.: Andrej Briški in Dunja Ukmar- 
Hvastja, točka 5.6.: dr. Vladimir Kokole in Zlatko Lavrenčič 
v sodelovanju s Fedorjem Černetom, Margito Jančič, Miho 
Jazbinškom, Tomom Stefetom in Igorjem Umekom, točka 
5.7 Peter Polšak; 

VI. Smeri in okviri za spreminjanje ukrepov in ekonom- 
ske politike: točka 6.1.: mag. Pavle Gmeiner, Peter Srakar, 
Franc Jamšek, Alojz Stare, Božena Leonardi, Rado Škra- 
bar, Milenka Gaberšek, Franc Dragan, Uroš Lokošek, 
točka 6.2.: dr. Anton Povše, točki 6.3. in 6.4.: mag. Pavle 
Gmeiner, točka 6.5.: Vida Brus, točka 6.6.: Dušanka Striče- 
vić, točka 6.7.: Maja Bergant in Saša Kovačič, točka 6.8.: 
Jerina Kodelja-Starin, točka 6.9.: Andrej Kavčič, Marjeta 
Šiško-Debeljak, točka 6.10.: Andrej Engelman, točka 6.11.: 
dr. Vladimir Kokole in Zlatko Lavrenčič v sodelovanju s 
Fedorjem Černetom, Margito Jančič, Miho Jazbinškom, 
Tomom Štefetom in Igorjem Umekom, točka 6.12.: Andrej 
Briški in Dunja Ukmar-Hvastija, točka 6.13.: Andrej Briški; 

VII Nadaljnji postopki po pripravi družbenega plana: 
Matej More v sodelovanju z Bogdanom Zeilhofrom: 

Vsebinska redakcija: Andrej Briški, Franc Jamšek, to'" 
More, Živko Pregl, Bogdan Zeilhofer; 

Izdelavo analize je vodil: Matej More. 
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SKUPNA DOKUMENTACIJSKA OSNOVA »ANALIZE 

URESNIČEVANJA SREDNJEROČNIH RAZVOJNIH USMERITEV 

1981-1985 V SR SLOVENIJI« IN »ANALIZE RAZVOJNIH 

MOŽNOSTI SR SLOVENIJE 1986-1990« 

II. OBDOBJE 1986-1990 

TABELA 58: GLOBALNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981 DO 1985 TER PROJEKCIJA 
MATERIALNIH MOŽNOSTI RAZVOJA V OBDOBJU 1986-1990 

- povprečne letne stopnje rasti v% 
- stalne cene leta 1983 

- povprečne letne stopnje rasti v% 
- stalne cene leta 1983 

Doseženo Ocena Razvojne možnosti 
1981-83 1981-85 1986-1990 

Povprečna stopnja rasti 
družbenega proizvoda 0,2 1,0 
Povprečna stopnja rasti 
industrijske proizvodnje 2,5 2,7 
Povprečna stopnja rasti 
kmetijske proizvodnje 2,4 2,9 
Povprečna 3topnja rasti 
zaposlenosti v združenem delu 0,7 0,9 
Povprečna stopnja rasti produk- 
tivnosti dela v gospodarstvu -0,5 0,1 
Delež produktivnosti v prirastu 
družbenega proizvoda (v%) - 10% 
Povprečna stopnja rasti izvoza 
blaga in storitev 2) 10,6 11.7 
v tem: konvertibilni izvoz 11,8 13,7 
Povprečna stopnja rasti uvoza 
blaga in storitev 2) 4,0 5,9 
v tem: konvertibilni uvoz 2,8 5,1 
Pokritje uvoza blaga z izvozom 
blaga (v %) 90,5 95,'0 
Povprečna stopnja rasti ustvarjenih 
investicij v osnovna sredstva -10,1 -6,3 
v tem: 

- proizvodne investicije -11,4 -7,2 
- neproizvodne investicije -7,3 -4,5 

od teh: 
-stanovanjska gradnja -0,9 +0,2 
-ostale neproizvodne inv. -18,7 -13,8 

Udeležba ustvarjenih investicij v 
osnovna sredstva v družbenem 
proizvodu (v %) 25,4 23,3 
v tem: 

- proizvodne investicije 16,9 15,6 
- neproizvodne investicije 8,5 7,7 

od teh: 
- stanovanjska gradnja 6,0 5,7 
- ostale neproizvodne inv. 2,5 2,0 

3,5 - 4,5 1) 

4,0 - 5,0 

2,5 

1,0 - 1,2 1) 

2,5 - 3,5 

70% 

10,0 
12,0 

9,5 
10,5 

104,0 

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

23,0 
16,2 
6,8 
5,0 
1,8 

Doseženo Ocena Razvojne možnosti 
1981-83 1981-85 1986-1990 

Povprečna stopnja rasti življen- 
skega standarda prebivalstva 
v tem: 

- osebna potrošnja 
- družbeni standard 

Povprečna stopnja rasti realnih 
osebnih dohodkov na zaposlenega 
Povprečna stopnja rasti 
sredstev za zadov.skupnih potreb 
v tem: 

- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ in star.zav.kmetov 

Povprečna stopnja rasti 
sredstev za zadov.splošnih 
družbenih potreb v SRS 
Povprečna stopnja rasti 
celotnega prihodka v gospodarstvu 
Povprečna stopnja rast}, 
porabljenih sredstev v gospodarstvu 
Povprečna stopnja rasti 
dohodka v gospodarstvu 
Povprečna stopnja 
čistega dohodka v gospodarstvu 
Povprečna stopnja rasti 
akumulacije v gospodarstvu 
Povprečna stopnja realne rasti 
sredstev za reprodukcijo v 
gospodarstvu (amortizacija in 
akumulacija) 

- 5,6 
- 6,1 
- 3,8 
- 7,2 

- 5,3 
- 7,2 
- 1,2 

-12,7 

2,0 

2,7 

- 1,2 

- 5,2 

- 0,3 

3,4 

3,5 
3,8 
2,5 

- 6,0 

- 5,0 
- 6,0 
- 3,3 

- 9,7 

2,0 

2,5 

- 0,4 

- 3,8 

3,4 
3,7 
2,1 

2,5 - 2,7 

4,6 
3,7 
6,0 

3,8 

4,0 

4,0 

3,8 

3,8 

1,0 (3,5) 3) 3,8 

3,3 (4,8) 2) 4,4 

1) V konkretnih bilančnih izračunih smo upoštevali povprečno stopnjo 
rasti družbenega proizvoda 4% in povprečno stopnjo rasti zaposlenosti 
v združenem delu 1%. 

2) Nominalna rast (upoštevaje rast izvoznih in uvoznih cen). 
3) Ocena v oklepaju upošteva predvidene učinke zmanjševanja obveznosti 

gospodarstva in drugih predvidenih ukrepov v prvi fazi finančne sana- 
cije gospodarstva v letih 1984 in 1985. 
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TABELA 59: REALNI DRUŽBENI PROIZVOD PO PODROČJIH - v milijon din 
- cene 1983 

1985 1990 Skupaj 
1986-1990 

Struktura v % 
1985 1990 

Povp. 
letna 
stopnja 
rasti 
1986-1990 

SKUPAJ 
v tem: 
- združeno delo 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt (proizvodni del) 
Komunalne dej.(proizvod.del) 
Druge proizvodne dej. 

646.200 786.200 3640.030 

589.400 717.100 3320.090 

318.990 
42.290 
7.166 

986 
38.000 
42.800 

114.350 
19.360 
34.900 
5.140 

22.500 

398.530 
47.860 
7.170 
1.260 

46.330 
52.180 

129.720 
23-570 
49.050 
5.690 

24.840 

1826.430 
227.880 

35.850 
5.725 

214.310 
241.400 
617.360 
109-080 
215.020 
27-350 

119.440 

100,0 

91 ,2 

49,3 
6.5 
1,1 
0,2 
5,9 
6.6 

17,7 
3,0 
5.4 
0,8 
3.5 

100,0 

91,3 

50,7 
6.1 
0,9 
0,2 

* 5,9 
6,6 

16,5 
3,0 
6.2 
0,7 
3,2 

3,5 - 4,5 

3.5 - 4,5 

4,0 - 5,0 
O C ^ > J- 
0,0 
5,0 

3,0 - 5,0 
3.6 - 4,3 
2,0 - 3,0 

4,0 
7,0 
2,0 
2,0 

TABELA 60: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - SKUPAJ - milijon $ 
- tekoče cene 

1985 1990 
Skupaj 

1986-1990 

Povprečna letna 
stopnja rasti 

1986-1990 
Struktura v % 
1985 1990 

1. 
2. 
3- 

* 
4. 

5. 
6. 

Izvoz blaga 2.707 4.388 18.214 
Izvoz storitev 767 1.207 5.116 
Izvoz blaga in 
storitev 3-474 5.595 23-330 
Uvoz blaga 2.653 4.201 17-550 
- Reprodukc. mater. 2.351 3-473 14.947 
- Oprema f?6 533 1-776 
- Široka potrošnja 126. 195 '827 
Uvoz storitev 387 569 2.450 
Uvoz blaga in 
storitev 3-040 4.770 20.000 

10, 1 
9.5 

10,0 
9.6 
8,1 

24.8 
'"9,1 
8,0 

9,4 

77,9 
22, 1 

100,0 
87,3 
77,3 
5,8 
4,2 

12,7 

100,0 

78,4 
21 ,6 

100,0 
88.1 
72.8 
11.2 
4,1 

11.9 

100,0 

TABELA 61: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - KONVERTIBILA - milijon $ 
- tekoče cene 

1985 1990 
Skupaj 

198^-1990 

Povprečna letna 
stopnja rasti 

1986-1990 
Struktura v % 
1985 1990 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 
3. Izvoz blaga in storitev 
4. Uvoz blaga 

- Reprodukc. material 
- Oprema 
- Široka potrošnja 

5. Uvoz storitev 
6. Uvoz blaga in storitev 

2.200 4.053 16.270 
733 1 . 1 o5 4.941 

2.933 5.218 21.211 
1.930 3-203 13-191 
1.695 2.582 11.028 

153 494 1.624 
82 127 539 

354 551 2.337 
2.284 3-754 15.528 

13,0 75,0 77,7 
9.7 25,0 22,3 

12,2 100,0 " 100,0 
10,6 84,5 85,3 
8.8 74,2 68,8 

26.4 6,7 13,2 
9,1 3,6 3,3 
9,3 15,5 14,7 

10.5 100,0 100,0 
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TABELA 62: OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN BRUTO 
DOHODKA GOSPODARSTVA „ ... . n ,. n - v milijon din 

V - cene 1983 

1985 1990 Skupaj Struktura v % - Povp. 
1986-1990 1985 1990 letna 

stopnja 
rasti 
1986-1990 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA: 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene surovine 

in material 
7.Porabijena energija 
8.Transportne storitve 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 
11.Povečanje zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov 
12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

(brez amortizacije po minimal- 
nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 

13.DOSEŽENI BRUTO 
DOHODEK( 5 - 12) 

863.900 1041.000 4837.600 

351.300 470.100 2099.100 

707.500 840.300 3926.700 
433-200 514.910 2407.250 

2355.900 2866-310 13270.650 

665.150 809-300 3746.800 
40.950 48.600 227.300 
35.600 43.350 200.500 

820.900 989.200 4596.900 

199.600 248.950 1142.000 

23-600 33-300 145.800 

1785.800 2172.700 10059.300 

570.100 693.610 3211.350 

36,7 

14,9 

30,0 
18,4 

28,2 
1,7 
1,5 

34,9 

8,5 

1,0 

36.3 

16.4 

29,3 
18,0 

100,0 100,0 

28,2 
1,7 
1,5 

34,5 

8,7 

1,2 

75,8 75,8 

24,2 24,2 

3,8 

6,0 

3,5 
3,5 

4,0 

4,0 
3,5 
4,0 

3,8 

4,5 

3,5 

4,0 

4,0 

& 

40 

* 1 <, 
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TABELA 63: RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA 
v milijon din 
cene 1983 

1985 1990 Skupaj Struktura v % 
1986-1990 1985 1990 - 

Povp. 
letna 
stopnja 
rasti 
1986-1990 

31.820 39.230 180.550 

BRUTO DOHODEK 570.100 693-610 3211.350 
Amortizacija po minim.stop. 73.100 93-300 424.100 
DOSEŽENI DOHODEK 497.000 600.310 2787.250 
Izguba 12.900 12.600 65-700 
RAZPOREJENI DOHODEK 503-000 606.110 2816.650 
Obveznosti iz dohodka skupaj 200.520 240.920 1120.720 
v tem: 
-prisp.za skupno porabo skupaj 
v tem: 
-SIS družbenih dejavnosti 23.870 28.630 133-250 
-SPIZ in star.zav.kmetov 7.950 10.600 47-300 

-davki iz dohodka 2.960 . 3-450 16.250 
-stanovanjski prisp.-solidar. 2.700 2.700 13.500 
-del dohod.za delov.skupnost 40.660 47.100 222.180 
-del dohodka za obresti 96.900 1*7.900 545.900 
-del doh.za AM iznad minim.st. 6.960 8.880 40.380 
-del doh.za zavarovalne premije 7.850 9.460 43-960 
-del doh.za druga plačila 10.670 12.200 58.000 
RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 302.480 365.190 1695-930 
Bruto osebni dohodki 182-390 219.830 1021.450 
v tem: 
-neto osebni dohodki 135.200 161.970 757.490 
-prisp.SIS družb.dej. 21.100 25.300 117-830 
-prisp.SPIZ 21.100 28.300 126.350 
-davki iz OD 4.990 4.260 19.780 
Skupna poraba v tozd 13-810 16.650 77.370 
Sredstva tozd za stanova.izgr. 12.190 12.190 60.950 
Sred.za razš.mat.osnove dela 94.090 116.520 536.160 

AKUMULACIJA 101.050 125.400 576.540 

SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 174.150 218.700 1000.640 

100,0 
39,9 

6.3 

4,7 
1,6 
0,6 
0,5 
8,1 

19,3 
1,1 
1.6 
2.1 

60,1 
36,3 

26,9 
4.2 
4,2 
1,0" 
2.7 
2.4 

18,7 

20,1 

34,6 

100,0 
39,8 

6.4 

4,7 
1.7 
0,6 
0,4 
7.8 

19,5 
1.5 
1.6 
2,0 

60.2 
36.3 

26,7 
4,2 
4.7 
0,7 
2,7 
2,0 

19,2 

20,7 

36,1 

4,0 
5,0 
3,8 

3,8 
3,8 

4.3 

3.7 
6,0 
3,0 
0,0 
3,0 
4,0 
5,0 
3.8 
3,0 
3,8 
3,8 

3,7 
3.7 
6,0 
3.8 
3,8 
0,0 
4.4 

4,4 

4,7 
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TABELA 64: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV DOLGOROČNIH SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V 
GOSPODARSTVU ZDRUŽENEGA DELA 

.- v milijon din 
- cene 1983 

1985 1990 Skupaj Struktura Povp. 
1986-1990 v % letna 

1986-1990 stopnja 
rasti 
1986-1990 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1.Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 73-100 93-300 424.100 30,4 5,0 
2.Akumulacija tozd (sredstva 

za razširitev material.osnove 
dela in rezerve ter amortiza- 
cija iznad minimal.stop.) • 101.050 . 125.400 576.540 41,3 

3.Interna realizacija 1.540 _ 2.168 9-561 0,7 7,1 
4.Druga izvorno domača 

sredstva za reprodukcijo 17-680 23-821 107-092 7,7 6,1 
5.Neto dolgoročna sredstva 

iz kreditnega potenc.bank 1.839 3-380 15-170 1,1 12,9 
6.Anuitete iz sklada za manj 

razvite SR in SAP ter odpla 
čilo kreditov danih BIH za 
odpravo posledic potres,a v 
Bosanski Krajini 1.028 1.435 6-310 0,5 6,9 

7.Koriščenje tujih kreditov 17.632 20.416 103-936 7,4 3,0 
8.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 16.704 36-378 152.006 10,9 16,8 
9.SKUPAJ OBLIKOVANA DOLGOROČ- 

NA SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 
V GOSPODARSTVU ZDRUŽENEGA DELA 
(9 = 1 do 8 = 10 do 17 ) 230.573 306.298 1394.715 100,0 5,8 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
10.Obveznosti do manj razvitih 

SR in SAP (vključno posebni 
prispevek za Kosovo ) 11.000 10.040 46.480 3,3 ~ 1,8 

11.Sredstva za odpravo posledic 
potresa v Črni gori,BIH, 
Hrvatski in Kosovu 
( kreditni del) 1.102 500 4.364 0,3 - 14,6 

12.Neto poslovna vlaganja in 
drugi neto plasmani v 
druge SR in SAP 14.737 19.660 90.330 6,5 5,9 

13.Odplačila glavnice tuj.kreditov 31.552 23-942 110.803 8,0 - 5,4 
14.Krediti dani v tujino 23-850 48.534 202.675 14,5 1.5,3 
15.Pokrivanje izgub v gospodar- 

stvu združenega dela 12.900 12.600- 65-70,0. 4,7 - 0,5 
16.Razlika med izplačili za invest. 

in ustvarjenimi investicijami 5.563 7-226 31-868 2,3 5,4 
17.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTVA 

ZA MATERIALNE NALOŽBE V OSNOVNA 
IN OBRATNA SREDSTVA 129-869 18^.796 842.495 60,4 7,2 
v tem: 
- ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 84.742 117-198 516.877 37,1 6,7 
- pokrivanje prirasta zalog 45-127 66.598 325.618 23,3 8,1 

* 
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TABELA 65: OBLIKOVANJE IN PORABA BRUTO AKUMULACIJE V SR SLOVENIJI 
- v milijon din 
- cene 1983 

1985 1990 Skupaj Povp. Delež v 
1986-1990 letna oblikov. 

stopnja domači 
rasti akumulaciji 

- 1986-1990 v % 

1.Sredstva za reprodukcijo gospod, 
v tem: 
-amortizacija in lastna akumu- 
lacija ter inter .realizacija 

-druga izvorna sredstva za 
reprodukcijo v gosp. 

2.Sredstva za reprodukcijo 
negospodarstva 
v tem: 
-stanovanjska akumulacija 

3.Akumulacja prebivalstva 
4.SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA 

AKUMULACIJA ( 4 = 1 do 3) 
5.Neto odlivi akumulacije 

v druge SR in SAP 
v tem: t*i r C 
-neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 

-sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč v drugih SR in 

-neto poslovna vlaganja ter 
drugi neto plasmani v 
druge SR in SAP 

6.Neto odliv akumulacije v tujino 
v tem: 
-neto odplačila INO posojil 
-neto kreditiranje izvoza 

7.RAZPOLOŽLJIVA AKUMULACIJA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 
(7 = 4-5-6) 

8.Pokrivanje izgub 
9.Pokrivanje tečajnih razlik 

v bankah 
10.Pokrivanje prirasta zalog in 

časovnih razmejitev 
USTVARJENE INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA 
v tem: 
-gospodarske investicije 
-negospodarske investicije 

v tem: 
-stanovanjske investicije 
-ostale negosp..investicije 

201.640 254.757 1163.909 

183.960 

17-680 

38.780 

14.892 
21.720 

262.140 

25-814 

9.972 

SAP 1.102 

14.740 
21.075 

11, 

13.925 
7.150 

215.251 
12.900 

7.658 

50.697 

144.000 

92.672 
51.328 

35.970 
15.358 

230.936 

23.821 

43.922 

14.892 
29.230 

327.909 

28.765 

8". 605 

500 

19.660 
15.682 

3.526 
12.156 

283.462 
12.600 

10.000 

77.292 

183.570 

127.895 
55.675 

37.260 
18.415 

1056.817 

107.092 

208.867 

74.460 
129.794 

1502.570 

134.864 

90.330 
57.536 

6.867 
50.669 

1310.170 
65.700 

50.000 

360.1 10 

834.360 

564.975 
269.385 

183.650 
85.735 

4,7 

6,1 

2.5 

0,0 
6.1 

4.6 

2.2 

40.170 - 2,9 

4.364 -14,6 

5,9 

'5,7 
■ 0,5 

5,5 

5,0 

6,7 
1.6 

0,7 
3.7 

77,5 

70,3 

7,2 

13,9 

5,0 
8.6 

100,0 

9,0 

2.7 

0,3 

6,0 
3,8 

0,5 
3,3 

87,2 
4,4 

3,3 

24,0 

55,5 

37.7 
17.8 

12,2 
5,6 

poročevalec 43 



TABELA 66: OBLIKOVANJE IN PORABA SREDSTEV ZA INVESTICIJE V STANOVANJSKO GRADNJO 

- v milijon din 
- cene 1983 

1985 1990 Skupaj Delež Povp. 
1986-1990 v obli- letna 

kovani stopnja 
akum. rasti 
v % 1986-1990 

1.Izvorna stanovanjska akumulacija 
uporabnikov družbenih sredstev 18.025 
v tem: 
-stanovanjska sredstva iz 

čistega dohodka 14.345 
-stanovanjska sredstva solidar- 
nosti iz dohodka 3-680 

2.Izvorna stanovanjska akumula- 
cija prebivalstva 18.280 
v tem: 
-varčevanje pri poslov.bankah 4.551 
-odplačila bančnih posojil ter 
posojil in obresti OZD in SIS 2.989 

-amortizacija iz stanarin 1.058 
-vplačilo lastne udeležbe pri 
pridobitvi družb.stanovanj 4.368 

-vloženo lastno delo in sred. 
v individualni gradnji 4.874 

-ostalo(namenska sred.za revitali- 
zacijo in prihodki od prodaje 
družb.stanovanjskega fonda) 440 

3.Neto stanovanjska sred.bank 1.013 
4.Stanovanjska sredstva SPIZ 1.250 
5.SKUPAJ OBLIKOVANA STANOVANJSKA 

AKUMULACIJA ( 5 = 1 do 4 ) 38.568 
6.Neto prenosi stanovanjskih sredstev 

in avansiranje ter neto krediti- 
ranje izvajalcev 2.138 

7.Poraba stanovanjskih sredstev 
v nestanovanjske namene (subvencioni- 
ranje stanarin iz sredstev solidar. 
stroški strokovnih služb,komisij, 
SDK in bančni stroški ) 460 

8.SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA STANOVANJSKA 
AKUMULACIJA ZA INVESTICIJE V 
STANOVANJSKO GRADNJO («=5-6-7) 35.970 
v tem: 
-za ustvarjene investicije družb.sek. 10.300 
-za investicije prebivalstva v 
stanovanjsko gradnjo 25.670 

18.023 

14.345 

3-678 

21.987 

Jj. 460 

2.990 
1.865 

4.370 

6.598 

704 
1.000 
1.250 

4.000 

1.000 

90.115 

71.725 

18.390 

101.755 

25.415 

14.950 
7.528 

^1.850 

29.076 

2.936 
5.000 
6.250 

42.260 203-120 

15.700 

3.770 

37.260 183.650 

10.300 51-500 

26.960 132.150 

44.4 

35,3 

9,1 

50, 1 

12.5 

7,4 
3,7 

10,8 

14,3 

1.4 
2.5 
3, 1 

100,0 

7.7 

1.8 

90,4 

25,3 

65,1 

0,0 

0,0 

0,0 

3,8 

3,7 

0,0 
12,0 

0,0 

6,2 

10,0 
0,0 
0,0 

1,9 

0,7 

0,0 

1,0 
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TABELA 67: USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA - v milijon din 
- cene 1983 

Absolutni podatki 

1985 1990 Skupaj 
predv„ predv. 1986-1990 

Delež investicij v družb.proizv.v% 

1981-1985 
ocena 

1990 
predv. 

1986-1990 
predv. 

Stopnje rasti v% 

1981-1985 1986-1990 

Investicije v osnovna sredstva 
SKUPAJ 
v tem: 

- PROIZVODNE 

- NEPROIZVODNE 
- stanovanjske 
- ostane neproizvodne 

ZDRUŽENO DELO 

INDIVIDUALNI SEKTOR 
stanovanjske 

- ostale 

141.000 184.611 836.897 

88.600 122.565 540.546 

21.800 
10.300 
11.500 

33.600 
25.650 
7.950 

24.091 
10.300 
13.791 

115.706 
51.500 
64.206 

110.400 146.656 656.252 

27.955 
26.960 
10.995 

180.640 
132.150 
48.490 

23,3 

14,2 

3,7 
1,6 
2,1 

17,9 

5,4 
4,1 
1.3 

23,5 

.15,6 

3,1 
1.3 
1,8 

18,7 

4,8 
3.4 
1,1 

23,0 

14,9 

3.2 
1,1 
1,8 

18,0 

5,0 
3,6 
1.3 

- 6,3 

- 7,6 

- 9,1 
- 1,0 

- 13,8 

- 7,9 

+ 2,0 
+ 2,3 
- 3,1 

5,1 

6,7 

2,0 
0,0 
3,7 

2,5 
1 ,0 
6,7 

TABELA @8: USTVARJENE PROIZVODNE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PO PODROČJIH 
v milijon din 
cene 1963 

ABSOLUTNI PODATKI 

1965 
predv. 

1990 
predv. 

Skupaj 
1986-90 
predv. 

STRUKTURA (v%) 

1981-1985 
ocena 

1990 
predv. 

1986-1990 
predvideno 

STOPNJE RASTI (v%) 

1981-1985 1986-1990 

PROIZVODNE INV.SKUPAJ 66.600 
Gospodarska infrastruktur? 19.050 
v tem: 
- energetika 7.442 
- prometna infrastruktura 10.722 
- vodno gospodarstvo 886 

INDUSTRIJA BREZ ENERGETIKE 36.326 
v tem: 
- živilska dejavnost 4.500 
- surovinska dejavnost 7.066 
*- izvozne dejavnosti 20.014 
v tem: razvojno tehnološke 

dejavnosti 6.166 
- ostala industrija 4.724 

KMETIJSTVO 3.721 
GOZDARSTVO 1.329 
GRADBENIŠTVO 3-367 
PROMET (brez infrastrukture) 8.660 
TRGOVINA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
OBRT 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
OSTALE PROIZVODNE 
INVESTICIJE 

6.202 
2.656 
1.595 
3.721 

1.772 

122.500 
34.200 

19.600 
13.600 
1.000 

51.500 

4.000 
11.100 
32.200 

10.400 
4.200 

6.200 
1.400 
3.100 
8.800 
4.909 
3.700 
2.200 
4.700 

1.600 

540.500 
139.700 

72.700 
62.100 
4.900 

223.000 

21.000 
46.800 

133-300 

42.150 
21.900 

27.000 
7.000 

16.200 
44.300 
27.000 
16.200 
9.700 

21.400 

9.000 

100,0 
21.6 

8,9 
12,0 
0,9 

40.7 

5,0 
7.3 

21,5 

6.4 
6,9 

4, 1 
1,6 
3,8 

10,0 
7,0 
2.8 
1.9 
4.5 

2, 1 

100,0 
27,9 

16.0 
11.2 
0,9 

42,0 

3.3 
9, 1 

26.3 

8,5 
3.4 

5,1 
1.1 
2.5 
7.2 
4,0 
3,0 
1,8 
3,8 

1,5 

100,0 
25,9 

13.5 
11,5 
0,9 

41,2 

3,9 
6.7 

24,7 

7.8 
3.9 

5,0 
1,3 
3,0 
8,2 
5,0 
3,0 
1.6 
4,0 

1.7 

-7,6# 
-8,4 

-13,5 
-3,8 
-3,6 

-9,4 

-3,4 
-11,4 
-1.3 

-4.,0 
-31,8 

+2,5 
+5,7 
-9,1 
+0,3 
-9,b 
-1,9 
-3,8 

-10,3 

-5,6 

b.7 
12,6 

21,5 
5.0 
3.1 

7,0 

-2,3 
9.6 

10,0 

11.0 
-2,5 

11.1 
1.7 

-1,3 
0,0 

-4,5 
6.8 
7,0 
4,8 

0,5 
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TABELA 69: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA 
- v milijon dm 
- cene 1983 

1985 

Skupaj 
1986- 

1990 1990 Struktura v% 
1985 1990 

Povpr. 
letne 
stopnje 
rasti v% 
1986-1990 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

, socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposi. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega' sektorja 
v tem: 
- osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

268.690 322.703 1.502.436 

165.064 
29-062 

46.276 

39.720 
3-752 

2.207 
597 

1.506 

1.340 
166 

1.241 

-460 
10.860 

15.141 

39.209 

18.386 

20.823 

4. 308 

197.883 
34.019 

60.867 

53-154 
4.350 

2.647 
716 

1 .690 

1.553 
137 

1.488 

0 
13.213 

13.480 

47.378 

20.802 

26.576 

4.308 

921.577 
159.869 

273-512 

237.339 
20.518 

12.322 
3-333 

8.068 

7-327 
741 

6.927 

0 
61.173 

71-310 

219-870 

99-058 

120.812 

21.540 

86,0 

52,9 
9,3 

14,8 

12,7 
1,2 

0,7 
0,2 

0,5 

0,4 
0,1 

0,4 

-0,2 
3,5 

4,8 

12,6 

5,9 

6,7 

1,4 

86.2 

52,8 
9.1 

16.3 

14,2 
1.2 

0,7 
0,2 

0,5 

0,4 
0,1 

0,4 

0,0 
3.5 

3.6 

12,7 

5,6 

7,1. 

1,1 

312.207 374.389 1.743.846 100,0 100,0 

3,7 

3,7 
3.2 

5.6 

6,0 
3,0 

3.7 
3,7 

2.3 

3,0 
-3,8 

3,7 

4,0 

-1,0 

3,8 

2,5 

5,0 

0,0 

3,7 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev pcebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

71.918 

7.674 
9.057 

25.663 

515 
2.555 
4.207 

424 
69 

271 
2.294 

5.047 
14.142 

1.705 
12.437 

85.006 

11.810 
10.860 

26.960 

" 300 
3.180 
5. 130 

510 
76 

300 
2.790 

5.570 
17.520 

2.390 
15-130 

397.504 23,0 22,7 

50.060 
50.560 

132.150 

1.894 
14.700 
23.725 
2.370 

366 
1.439 

12.920 

26.790 
80.530 

10.480 
70.050 

240.289 289.383 1.346.342 

2,5. 
2,9 

8,2 

0,2 
0.8 
1,* 
0,1 
0,0 
0,1 
0,7 

1,6 
4,5 

0,5 
4,0 

77,0 

3,2 
2,9 

7,2 

0,1 
0,8 
1,1 
0, 1 
0,0 
0,1 
0,7 

1,5 
1.7 

0,6 
1,1 

77,3 

3.4 

9,0 
3,7 

1.0 

•10,0 
1.5 
1.1 
3,7 
2,0 
2,0 
1,0 

2,0 
4,4 

7,0 
4,0 

3,7 



Tabela 70: sredstva za življenjski standard prebivalstva - milijon din 
- cene 1983 

1985 .1990 
Skupaj 

1986-1990 Struktura v% 
1985 1990 

Povprečna 
letna 
stopnja 
rasti v% 
1986-1990 

Življenski standard 305.519 
v tem: 
- osebni standard 240.289 
- družbeni standard 65.229 

od tega: 
- materialni izdatki 

družbenega standarda 19.300 
- investicije v 

družbeni standard 45.929 

361.843 1.693.672 100,0 100,0 

289.383 
72.460 

23.260 

49.200 

1.346.342 
347.330 

108.070 

239.260 

78,7 
21,3 

6,3 

15,0 

80,0 
20,0 

6,4 

13,6 

3,4 

3,7 
2,1 

3,8 

M 

TABELA 71: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB PO VIRIH ZDRUŽEVANJA 
- cene 1983 
- v milj. din 

1985 1990 Skupaj 
1986-1990 

Struktura v% 
1985 1990 

Povprečna 
letna 
stopnja 
rasti 
1986-1990 

Sredstva SIS družbenih 
dejavnosti .skupaj 
V tem: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Sredstva skupnosti 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
skupaj 
V tem: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Skupaj sredstva 
V tem: 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

56. 180 1 ) 67-3T1 31 3.471 61,2 58,6 3,7 

28.103 
28.077 

35.602 

26.855 
8.747 

91.782 

54.958 
36.824 

33-669 156.799 
33.642 156.672 

47.643 212.731 

35.937 160.464 
11.706 52.267 

30,6 29,3 
30,6 29,3 

38,8 " 41,4 

29,3 31,2 
9,5 10,2 

114.954 526.202 100,0 100,0 

69-606 317.263 
45.348 208.939 

59,9 60,5 
40,1 39,5 

3,7 
3,7 

6,0 

6,0 
6,0 

4,6 

4,6 
4,6 

1) Brez sredstev za investicije. 
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TABELA 72: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB PO NAMENU ZDRUŽEVANJA 

- cene 1983 
- v milj. din 

1985 1990 Skupaj 
1986-1990 

Povprečna 
letna 

Struktura v% stopnja 
1985 1990 rasti 

1986-1990 

Sredstva SIS družbenih 
dejavnosti skupaj 
V tem: 
- OZD družbenih dejavnosti 
- investicije in odplačilo 

kreditov 
- drugo 
- socialni prejemki 

Sredstva skupnosti 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

57.518 

44.374 

1.339 
2.602 
9.203 

67-311 313-471 

53-789 249.390 

2.802 
.10.720 

13.604 
50.477 

61 ,8 

47,6 

1,5 
2.8 
9.9 

58,5 

46,8 

.2,4 
9,3 

3,7 1) 

3,9 

1,5 
3,1 

35.60 47.643 212.731 38,2 41,5 6,0 

Skupaj sredstva za 
zadovojevanje skupnih 
potreb 93.120 114.954 526.202 « 100, 0 100,0 4,6 1) 

1) Pri izračunu povprečne prispevne stopnje so v letu 1985 izločena sredstva za 
investicije. 

TABELA 73: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB - v milijon din 
- cene 1983 

1985 1990 Skupaj 
1986-1990 

Struktura v % 
1985 1990 

Povp. 
letna 
stopnja 
rasti 
1986-1990 

1.Prihodki za splošno 
porabo v SR Sloveniji 20.045 
v tem: 
- prihodki občin.proračunov 9.010 
- prihodki neto republiške- 

ga proračuna 11.035 
2.Prispevek zveznemu proračunu 32.365 

v tem: 
- kotizacija 17.100 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 15.265 
3-Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 52.410 

24.155 112.245 38,3 38,7 3,8 

10.860 50.460 17,2 17,4 3,8 

13-295 61.785 21,1 21,3 3,8 
38.310 179-260 61 ,'7 61,3 3,4 

20.610 95.785 32,6 33,0 3,8 

17.700 83-475 29,1 28,3 3,0 

62.465 291.505 100,0 100,0 3,6 
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TABELA 74: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREPSTEV ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 

Skupaj Udeležba Skupaj Udeležba 
1981-1985 v DP v % 1986-1990 v DP v % 
tekoče cene 1981-1985 cene 1983 1986-1990 
(v mlo din) 4 (v mio din) 

Povp. 
letna 
stopnja 
rasti 
1986-1990 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 3730.225 100,0 3640.030 100,0 1,0 

2.Saldo odlivov sredstev iz 
SR Slovenije skupaj - 396.772 - 10,6 - 410.136 - '1.3 4,0 
v tem: 
2.1.Saldo odlivov sredstev v tujino - 76.186 - 2,0 - 71.276 - 2,0 ... 
2.2.Saldo odlivov sredstev v 

federacijo in v druge SR in SAP - 320.286 - 8,6 - 338.860 - 9,3 5,4 
3. Razpoložljiva sredstva v 

SR Sloveniji 3333.453 89,t 3229.894 88,7 4,0 
v tem: 
3.1.Sredstva za finančno sanacijo 

gospodarstva 37.500 1,0 115.700 3,1   
3.2.Osebna potrošnja 1450.107 38,9 1346.342 37,0. 3,7 
3.3-Materialni izdatki neproizvo- 

dnih dejavnosti 348.616 9,3 340.918 9,4 3,8 
3.4.Ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 848.467 22,8 822.100 22,6 5,0 
3.5.Prirast zalog in rezerve 648.763 17,4 604.834 16,6 3,5 

TABELA 75: STOPNJE RASTI FIZIČNEGA OBSEGA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PROIZVODNIH 
GRUPACIJAH - stopnje rasti 

v % 

1981-1985 
ocena 

1986-1990 
predv. 

INDUSTRIJA SKUPAJ 
v tem: 
Industrija brez energetike 
Predelava kovin 1) 
Surovinske dejavnosti 
v tem:-metalurgija 2) 

-nekovine in gradbeni 
material 

-druge surovinske dej. 
Ostala industrija 

3) 

2,7 

2,3 
2,9 
1.5 
1.6 

-0,3 

2.7 
2,0 

4,0 - 5,0 

J),6 - 5,2 
5,0 - 5,7 
4,0 - 4,8 
4,2 - 4,8 
5,2 - 5,8 

3,0 - 3,7 
3,8 - 4,5 

1) Zajema kovinsko predelovalno dejavnost, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih sredstev, 
ladjedelništvo in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

2) Črna metalurgijapridobivanje rude barvastih kovin, proizvodnja barvastih kovin in predelava 
barvastih kovin 

3) Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnja žaganega lesa in plošč in proizvodnja in 
predelava papirja 

TABELA 76: PORABA ENERGIJE, POMEMBNEJŠIH SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA 

Proizvod Merska 1985 1990 
enota ocena predv. 

Električna energija tisoč MWh 10.164 12.675 
Rjavi premog tisoč t 2.100 2.650 
Lignit tisoč t 5-338 5.865 
Surova nafta tisoč t 1.895 1.982 
Naftni derivati tisoč t 1.738 1.818 
- za energetsko rabo tisoč t 1.385 1.416 
- za neenergetsko rabo tisoč ton 353 ^02 
Zemeljski plin mio. Nm3 952 .1.260 
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Koks tisoč t 
Železova ruda tisoč t 
Jekleni odpadki tisoč t 
Surovo jeklo tisoč t 
Končni izdelki črne metalurgije 
(vključno beton.jeklo) tisoč 
Betonsko jeklo tisoč 
Boksit tisoč 
Aluminij tisoč 
Kuhinjska sol-natrijev klorid ' tisoč 
Žveplova kislina tisoč 
Fosforna kislina tisoč 
Natrijev hidroksid tisoč 
Vodikov peroksid 100% tisoč 
Borati in perborati tisoč 
Natrijev tripolifosfat tisoč 
Metanol tisoč 
Formaldehid tisoč 
Pentaeritritol tisoč 
Proizvodi oksosinteze tisoč 
Akrilna kislina .tisoč 
Monoestri akrilne kisline tisoč 
Kaprolaktam tisoč 
Sintetični kavčuk tisoč 
Naravni kavčuk tisoč 
Cement tisoč 
Opečni izdelki tisoč 
Apno tisoč 
Hlodi iglavcev tisoč 
Hlodi listavcev tisoč 
Hlodi tropskih listavcev tisoč 
Celulozni les iglavcev tisoč 
Celulozni les listavcev tisoč 
Les za plošče iglavcev tisoč 
Les za plošče listavcev tisoč 
Drugi teh,les iglavcev tisoč 
Drugi teh.les listavcev tisoč 
Drva listavcev tisoč 
Žagan tropski les tisoč 
Plemeniti furnir tisoč 
Neoplemenitene iverne plošče tisoč 
Vlaknene plošče tisoč 
Žagan les iglavcev tisoč 
Žagan hrastov les» tisoč 
Žagan bukov les tisoč 
Žagan les drugih trdih listavcev tisoč 
Žagan les mehkih listavcev tisoč 
Celuloza tisoč 
Lesovina tisoč 
Polkemična celuloza tisoč 
Stari papir tisoč 
Bombažno vlakno tisoč 
Volneno vlakno in česanec tisoč 
Naravni polimeri (viskoza) tisoč 
Sintetično vlakno tisoč 
Ostala naravna vlakna tisoč 
Goveja koža tisoč 
Svinjska koža tisoč 
Kože drobnice tisoč 
Goveje usnje in cepljenec' tisoč 
Svinjsko usnje, cepljenec, podloge 
in oblačilno usnje tisoč m2 

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
kosov NF 
t 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m 3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t. 
t 
m2 

240 
410 
780 
850 

850 
90 

300 
55 
70 

130 
29 
40 
8.3 
4.4 
8.5 

40 
65 

1,1 
10 

3 
6 
8,9 

14 
13 

1.200 
580.000 

330 
1.050 

620 
80 

610 
340 
310 
440 
320 

40 
200 

20 
30 

280 
21 

445 
28 

200 
14 
24 

232 
90 

194 
15 
3,5 
7,5 

21 
3 

12,5 
28,3 

1 
2.100 

1.800 

170 
250 
980 
950 

1.050 
115 
300 

75 
85 

140 
35 
43 
10 

5 
11 
50 
75 

1,3 
15 

5 
9 

10 
16 
16 

1.550 
620.000 

330 
1.040 

620 
100 
640 
390 
295 
405 
270 

60 
210 

25 
30 

300 
21 

450. 
30 

200 
15 
25 

275 
120 

15 
223 

17 
4 
7,5 

30 
2 

14,5 
32,8 
1,2 

2.450 

2.100 

50 
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TABELA 77: RAST FIZIČNEGA OBSEGA 
KMETIJSKE PROIZVODNJE 

- stopnje rasti v% 

1981-1985 
ocena 

1986 - 1990 
predvideno 

Kmetijstvo skupaj 
Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Živinoreja 

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

2.5 
3.6 
2,0 
1,6 
2,0 

TABELA 78: PROIZVODNJA POMEMBNEJŠIH 
KMETIJSKIH PROIZVODOV 

1985 

Pšenica 180,0 
Druga strna žita 56,0 
Koruza 300,0 
Sladkorna pesa 220,0 
Hmelj 4,1 
Krompir 550,0 
Travniki 1200,0 
Pašniki 220,0 
Sadje 92,0 
Gozdje 130,0 
Meso 1) - goveje 52,0 

- prašičje 56,0 
- perutninsko 65,0 

Mleko mio 1 (tržno) 360,0 
Jajca mio kom. 
(konzumna) 160,0 

1) Prirast preračunan v meso 

TABELA 80: LESNA BILANCA 

v 000 tonah 

1990 

240,0 
80,0 

400,0 
360,0 

4,0 
620,0 

1440,0 
280-, 0 
110,0 
140,0 
60,0 
62,0 
67,0 

480,0 

230,0 

TABELA 79: POSEK IN GOZDNA PROIZVODNJA 
- v 000 m3 

Posek bruto 
-iglavci bruto 
-listavci bruto 

Gozdna proizvodnja neto 
-iglavci neto 
-listavci neto 

Tehnični les neto 
-iglavci neto 
-listavci neto 

Drva neto 

Blagovna proizvodnja 
gozdnih sortimentov neto 
-iglavci neto 
-listavci neto 

Tehnični les neto 
-iglavci neto 
-listavci neto 

Drva neto 

Neblagovna proizvodnja neto 
-iglavci 
-listavci 

Tehnični les 
-iglavci 
-listavci 

Drva 

neto 
neto 

neto 
neto 
neto 

neto 

1985 

3.750 
2.050 
1.700 

3.240 
1.740 
1.500 

2.680 
1.740 

940 

560 

2.700 
1.600 
1.100 

2.500 
1.600 

900 

200 

540 
140 
400 

180 
140 
40 

360 

Povprečje 
1986-1990 

3.750 
2.000 
1.750 

3.240 
1.700 
1.540 

3.100 
2.000 
1.100 

650 

2.600 
1.550 
1.050 

2.390 
1.550 

840 

210 

640 
150 
490 

200 
150 
50 

440 

- 000 ra3 

Skupna Gozd. 
poraba sort. 
lesa SRS 
1985 

1985 

Les- 
ni 
ost. 
SRS 

Sku- 
paj 
SRS 

Dru- 
ge 
repu- 
blike 

Skupna 
poraba 
lesa 
1990 

Gozd. 
sort. 
SRS 

1990 

Les- 
ni 
ost. 
SRS 

Sku- 
paj 
SRS 

Dru- 
ge Uvoz 
repu- 
blike 

1. Les za mehansko 
predelavo skupaj 
od tega - iglavci 

- listavci 
2. Les za celulozo in 

plošče 
- les za celulozo 

skupaj 
od tega-iglavci 

-listavci 
- les za plošče 

skupaj 
od tega-iglavci 

-listavci 
3. Tehnični les za druge 

namene skupaj 
od tega - iglavci 

- listavci 
4. Drva-listavci-skupaj. 
5. Vsa poraba - skupaj 

od tega - iglavci 
- listavci 

1.670 1.1(70 
1.050 1.050 

620 120. 

950 
610 
310 

360 
320 
40 

200 
3.930 
2.290 
1.640 

320 
190 
130 

750 350 300 
310 40 270 
440 310 30 

360 
320 

40 
200 

2.700 
1.600 
1.100 

1.470 100 100 
1.050 

420 100 100 

100 420 150 380 
100 290 10 310 

130 140 70 

650 100 
310 - 
340 100 

360 - 
320 - - 

40 
200 - 

400 3.100 350 480 
370 1.970 10 310 

30 1.130 340 170 

1.660 
1.040 

620 

1.030 
640 
390 

700 
295 
405 

330 
270 

60 
• 210 
3.930 
2.245 
1.685 

1.460 
1.040 

420 

340 
210 
130 

210 
2.600 
1.550 
1.050 

105 
105 

260 295 
30 265 

230 30 

330 
270 

400 
370 

30 

1.460 100 
1.040 . - 

420 100 

445 
315 
130 

555 
295 
260 

330 
270 

60 
210 

3.000 
1.920 
1.080 

180 
20 

160 

145 

145 

425 
20 

405 

TABELA 81: INDEKSI FIZIČNEA OBSEGA STORITEV NA PODROČJU PROMETA IN ZVEZ 

100 

100 

405 
305 
100 

505 
305 
200 

povprečne stopnje rasti v% 

1981 - 1985 
ocena 

1986 - 1990 
predvideno 

POTNIŠKI PROMET 
TOVORNI PROMET 
PROMET SKUPAJ 
PTT PROMET 
PROMET IN ZVEZE SKUPAJ 

t,9 
0,8 
M 
9,1 
2,1 

3.1 
3.2 
3,1 
6.5 
3.6 
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TABELA 82: OBSEG STORITEV PROMETNIH DEJAVNOSTI 

Enota 1985 1990 Povp.letna stop.-rasti 
1986-1990 

ŽELEZNIŠKI PROMET 
Blagovni promet 
potniški promet 

mio. tkm 
mio. pkm 

4246 
1636 

5042 
1896 

3,5 
3,0 

CESTNI PROMET 
blagovni promet 
potniški promet 

mio. tkm 
mio. pkm 

3322 
6250 

3778 
6589 

1,5 
1,0 

POMORSKI PROMET 
Blagovni promet 

ZRAČNI PROMET 
potniški promet 

LETALIŠKI PROMET 
potniški promet 
blagovni promet 

mio. tmi 

mio. pkm 

14588 

1078 

000 potnikov 696 
ton 7866 

17748 

1375 

888 
11032 

4,0 

5,0 

5,0 
7,0 

PRET0V0RNI PROMET 
blagovni promet 

LUŠKI PROMET 
blagovni promet 

MESTNI PROMET 
potniški promet 

000 iz.ton 

000 ton 

mio potnikov 

10374 
» 

2949 

183 

16707 

3946 

239 

TABELA 83: POMEMBNEJŠI KAZALCI RAZVOJA V TURIZMU 

Število gostov skupaj (000) 2.500 
Število domačih gostov (000) 1.650 
število tujih gostov (000) 850 
Število nočitev 
skupaj (000) 
Število domačih nočitev (000) 
število tujih nočitev (000) 
Turistični konvertibilni 
devizni priliv (mio$) 

7.950 
M. 950 
3.000 

250 
Nastavitvene zmogljivosti 
(število stalnih in pomožnih 
ležišč) 79.000 

1990 Povp.letna stop. rasti 1986 - 1990 
2.700 
1.730 960 

9-tOO 
5.500 
3-900 

400 

1.6 1,0 
2,3 

3,t 
2,1 
5,* 

10,0 

6,0 

5,5 
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TABELA 84: GIBANJE PREBIVALSTVA - v tisočih 

Povp. letna stop. rasti 
1980 1985 1990 1981-1985 1986-1990 

ocena predvid. ocena predvid. 

Prebivalstvo - po registru 1) 
Prebivalstvo - stalno 2) 

Aktivno prebivalstvo skupaj 

Aktivni vključeni v delo 
od t ega: 
Gospodarstvo 
- industrija 
- kmetijstvo 3) 
- ostalo gospodarstvo 
Negospodarstvo 

Registrirani nezaposleni 

1.901,2 
1.878,0 

921,1 

913,3 

791,6 
318.6 
102,1 
310,0 
121.7 

10,8 

1.969,3 
1.917,1 

968,1 

950.1 

817,7 
368,5 
97,0 

352.2 
132,7 

18,0 

2.016,7 

1.017.1 

1.003.2 

862,5 
392,5 
91.8 

375,2 
110,7 

13.9 

0,7 
0,7 

0,9 

0,8 

0,7 
1.1 

-1,0 
0,6 
1,7 

10,7 

0,8 

1.0 

1.1 

1.1 
1.3 

-0,5 
1,3 
1.2 

-5,0 

1) Vključeno tudi prebivalstvo, ki je v SR Sloveniji začasno prisotno 
2) Za leto 1980 ocena, ostalo po projekciji u\L. SRS 
3) Število aktivnih v samostojnem osebnem delu v kmetijstvu je ocena z upoštevanjem koeficienta ostarelosti: Do 

vključno leta 1985 naj bi ta koeficient znašal 0,2188. Za obdobje 1985-1990 naj bi ta koeficient znašal 0,2013- 
Število aktivnih v samostojnem osebnem delu naj bi po tem izračunu bilo v letu 1980 - 91.170, v letu 1985 - 83.858 in 
leta 1990 pa 80-320 oseb. 

TABELA 85: ZAPOSLENI V ZDRUŽENEM IN V SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU - v tlspčih 

Stopnje rasti v % 
1980 1985 1990 * 1981-1985 1986-1990 

ocena predvideno ocena predvideno 

VSI ZAPOSLENI SKUPAJ 791,1 837,9 891,1 1.1 1.3 

Združeno delo skupaj 
gospodarstvo 
v tem: - industrija 

- kmetijstvo 
- ostalo gospodarstvo 

Negospodarstvo 
Samostojno osebno delo 

772,9 
651,2 
318,6 
11,0 

291.6 
118.7 
21,2 

810,1 
681,6 
368,5 

13.2 
299,9 
128,8 
27,0 

859,5 
722,5 
392.5 

14,5 
315,5 
137,0 
31,9 

0,9 
0,8 
1.1 
3.8 
0,3 
1.8 
5.0 

1,2 
1.2 
1.3 
1.9 
1.0 
1.1 
5.2 

TABELA 86: PRODUKTIVNOST DELA V GOSPODARSTVU cene 1983 
v tisoč din 

1980 1985 
predvid. 

1990 
predvid. 

Povprečna letna 
stopnja rasti 

1981-1985 
ocena 

Povprečna letna 
stopnja rasti 

1986-1990 
predvid. 

Družbeni proizvod na aktivega v vsem gospodarstvu 773,1 790,3 911,5 0,1 
Družbeni proizvod na zaposlenega v gospodarstvu 
združenega dela 861,5 861,7 992,5 0.1 
Družbeni proizvod na zaposlenega v industriji 
in rudarstvu . 806,0 865,6 1.025,0 1.1 

2.9 

2.8 

3.1 
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TABELA 87: DELAVCI V ZDRUŽENEM DELU PO ŠOLSKI IZOBRAZBI 
- absolutni podatki 
- struktura v % 

Število zaposlenih 
1985 1990 

predv. predv. 

Struktura v % 
1985 1990 
predv. predv. 

Razlika 
od 1985 do 
1990 pov- 
prečno 
letno 

Letni odliv 
iz zapos- 
litve 2) 

Potrebe Struktura 
povprečno potreb 
na leto povprečno 

na leto 

SKUPAJ 809-600 857.760 100,0 100,0 
Visoka in višja 80.960 99.500 10,0 11,6 
Srednja (4 letna in VKV) 1) 177.302 200.716 21,9 23,^ 
Ostalo 551.338 557-514 68,1 65,0 

9.632 
3.708 
4.683 
1.241 

18.758 
2.030 

•4.253 
12.475 

28.390 
5.738 
8.936 

13-716 

100,0 
20.2 
31,5 
48.3 

1) V srednjo strokovno izobrazbo so všteti vsi zaposleni 4 letno srednjo šolo in VKV. 
2) Letni odliv iz kontingenta zaposlenih je izračunan za vse izobrazbene nivoje po enotni stopnji, to je 2,25% na leto 

je ocena Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

TABELA 88: ZAJETJE PREBIVALSTVA V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 

ki 

- število v tisočih 

OSNOVNA ŠOLA 
v tem: 

- celodnevna osnovna šola 
- podaljšano bivanje 

SREDNJE ŠOLE 
VIŠJE IN VISOKE ŠOLE 

1985 

222,0 

37,0 
24,0 
86,0 
24,0 

1990 • 

220,0 

47,0 
21,0 
90,0 
28, 1 

Struktura v% 
1985 1990 

100,0 

15.7 
10.2 
75.3 
13.8 

100,0 

18,9 
8,4 

76,6 
16,2 

TABELA 89: NEKATERI KAZALCI NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA 

1985 1990 
Povprečna letna 
stopnja rasti 

1986 - 1990 

Število raziskovalcev 1) skupaj 
od tega: 
- v raziskovalnih organizacijah 
- v raziskovalnih enotah 
- v visokošolskih OZD 
Celotna sredstva za raziskovalno 
dejavnost - cene 1983» v mio din 

3. Celotna sredstva za raziskovalno 
dejavnost v družbenem proizvodu (v%) 

2. 

3-327 

2.000 
1.027 

300 

8.329 

1,30 

3-584 

2.142 
1.134 

308 

11.902 

1,54 

1,5 

T,4 
2,0 
0,5 

7,4 

raziskovalcem. 

TABELA 90: PROJEKCIJA ŠTEVILA OTROK V WO 

1985 1990 
Povprečna letna 
stopnja rasti 

1966-1990 

Število otrok v VV0 
Število otrok starih 
od tt .mes. do 6,5 let 
Delež zajetja otrok 
v VVO (v%) 

ttO.OOO 91.200 

191.300 200.000 

42,0 ^5,6 

3 
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Iz Skupščine SFRJ 

ANALIZE JN OCENE 

Nadaljuje se proces oživljanja industrijske 

proizvodnje in izboljšanja kakovosti 

gospodarjenja 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je industrijska proizvodnja za 4,3 odstdtka 
večja kot v enakem obdobju lani 
Ekonomska menjava s tujino dosega nižjo raven kot je bilo predvideno, vendar 
je precej povečala pokritost uvoza z izvozom in je sedaj dosegla 90 odstotkov 
V primerjavi s prejšnjim letom so se v prvih treh mesecih letos osebni dohodki 
povečali za 42 odstotkov, prihodki splošne porabe za 58 in skupna poraba za 
48 odstotkov 
Po prvih ocenah za leto 1985 naj bi se rast družbenega proizvoda gibala med 
dvema in tremi odstotki, industrijske proizvodnje med tremi in štirimi ter 
kmetijske proizvodnje med dvema in dvema in pol odstotka 
Predvideno je naj bi se življenjski standard povečal za okrog dva odstotka, 
osebni dohodki na zaposlenega pa naj bi se še naprej zmanjševali in to 
povprečno za okrog 3 odstotke 
V letu 1985 naj bi se začel proces zmanjševanja nezaposlenosti z odpiranjem 
delovnih mest za najmanj 160.000 oseb in z zaposlitvijo okrog 75.000 
pripravnikov 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo Analizo 
uresničevanja politike družbe- 
noekonomskega razvoja v le- 
tih 1983 in 1984, z ocenami in 
možnostmi razvoja v letu 1985 
(Majska analiza), ki jo je pri- 
pravil Zvezni zavod za družbe- 
no planiranje. 

Ker je izhodišče Analize ure- 
sničevanje Dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizaci- 
je, gradivo prikazuje dosežke 
uresničevanja politike družbe- 
noekonomskega razvoja v letu 
1983 in prvih mesecih leta 
1984. Pri tem opozarja, da je 
bila razvojna politika v letu'. 
1983 oblikovana v skladu z 
Izhodišči dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizaci- 
je, leta 1984 pa je bil temelj 
Dolgoročni program oziroma 
Resolucija o družbenoeko- 
nomskem razvoju v letu 1984. 

Analiza ocenjuje tudi možnosti 
razvoja do konca leta in prina- 
ša prve ocene možnosti raz- 
voja v letu 1985. 

Analizo sestavljata dva dela. 
Prvi del na splošno ocenjuje 
uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja in 
probleme v letu 1983 ter prvih 
mesecih leta 1984, ocene mož- 
nosti uresničevanja politike do 
konca leta 1984 in prvi pregled 
možnosti razvoja v letu 1985. 
Drugi del Analize pa podrobno 
analizira ta gibanja na posa- 
meznih področjih gospodar- 
stva oziroma družbenoeko- 
nomskega razvoja. 

GIBANJA V PRVIH 
MESECIH 
LETA 1984 

Ker so uvodoma obširno pri- 
kazane temeljne značilnosti 
razvoja v letu 1983, opisani pa 

50 tudi pogoji za uresničeva- 
nje politike družbenoekonom- 
skega razvoja v letu 1983, ka- 
kor tudi ocene uresničevanja 
ekonomske politike v omenje- 
nem obdobju, Analiza posebej 
poudarja gibanja v prvih mese- 
cih letos in vsebuje ocene za 
vse leto. 

Analiza opozarja, da so gi- 
banja v prvih mesecih letos v 
glavnem pod vplivom lanskih 
teženj in izvajanja sprejetih 
ukrepov ter dejavnosti konec 
leta 1983 in v začetku leta 
1984. Za sedaj je ocenjeno, da 
bo, ob upoštevanju predvide- 

nih gibanj na področju medna- 
rodnih ekonomskih odnosov 
ter ob sprejemanju nadaljnjih 
ukrepov za uresničevanje poli- 
tike v letu 1984, pri največjem 
številu kazalcev družbenoeko- 
nomskega razvoja mogoče 
uresničiti načrtovana gibanja. 

To predvsem velja za- indu- 
strijsko proizvodnjo, kjer se je 
proces oživljanja začel sredi 
leta 1983, po sedanjih ocenah 
pa se bo nadaljeval tudi pri- 
hodnje leto. Tako je bila v 
prvih štirih mesecih letos indu- 
strijska proizvodnja za 4,3 od- 
stotka večja kot v enakem ob- 

ANALIZA URESNIČEVANJA POLITIKE DRUŽBENOEKO- 
NOMSKEGA RAZVOJA V LETIH 1983 IN 1984 Z OCENAMI 
IN MOŽNOSTMI RAZVOJA V LETU 1985 (MAJSKA ANA- 
LIZA) 



dobju lani. Nadpovprečno se 
je povečala proizvodnja neka- 
terih energetskih in surovin- 
skih panog (proizvodnja pre- 
moga za 7,7 odstotka, črne 
metalurgije za 5,4 odstotka, 
proizvodnja kemičnih izdelkov 
za 13,5 odstotka), kakor tudi 
nekaterih izvozno usmerjenih 
panog (ladjedelništvo za 22,3 
odstotka, električni stroji in 
aparati za 7,9 odstotka, končni 
lesni izdelki za 9,5 odstotka, 
končni tekstilni izdelki za 6,5 
odstotka, usnje in obutev za' 
11,7 odstotka). 

To rast so spodbujali večji 
izvoz ob koncu leta 1983, po- 
večanje zalog in uporaba tujih 
blagovnih kreditov iz leta 1983. 
Treba pa je tudi upoštevati, da 
je v enakem obdobju lani ob- 
seg industrijske proizvodnje 
upadal. 

Čeprav v prvih štirih mese- 
cih letos energetski položaj ni 
v večji meri omejeval proizvod- 
nje. kljub težavam pri preskr- 
bovanju posameznih območij, 
Analiza opozarja, da je še na- 
prej veliko problemov na tem 
področju. Do njih prihaja pred- 
vsem zaradi pomanjkanja 
sredstev za uvoz nafte in nje- 
nih' derivatov, zaradi premaj- 
nih zmogljivosti za proizvod- 
njo električne energije in zara- 
di pomanjkanja sredstev za 
povečevanje izkopa premoga. 

Zaradi nadaljnjega zmanjše- 
vanja uvoza in upočasnjene 
rasti domače proizvodnje, je 
preskrba s surovinami in re- 
produkcijskim materialom še 
naprej eden od temeljnih pro- 
blemov rasti industrijske pro- 
izvodnje. Po svoje ga zaostruje 
tudi nedetovanje deviznega tr- 
žišča, tako da se še naprej po- 
večuje izvoz surovin in repro- 
dukcijskih materialov. Analiza 
to ugotovitev potrjuje s podat- 
kom, da je izvoz izdelkov črne 
metalurgije v prvem četrtletju 
letos znašal 38 odstotkov ce- 
lotnega lanskoletnega izvoza, 
izvoz izdelkov barvne metalur- 
gije pa je dosegel 33 odstotkov 
lanskega izvoza. 

V prvih štirih mesecih letos 
so gibanja industrijske proiz- 
vodnje v republikah in pokraji- 
nah različna. Najbolj se je pro- 
izvodnja povečala v SR Črni 
gori - za 17,1 odstotka, med- 
tem ko je bila v SAP Kosovo za 
5,4 odstotka manjša kot v ena- 
kem obdobju lani. 
. Ob oživljanju industrijske 
proizvodnje je mogoče realno 
pričakovati, da bi letos dosegli 
načrtovano triodstotno rast in- 
dustrijske pioizvodnje. K temu 
bo vsekakor pnspeval začetek 
obratovanja nekaterih po- 
membnih zmogljivosti, pred- 
vsem v elektrogospodarstvu in 
baz:6s>! kemiji, kakor tudi upo- 

časnjevanje izvoza surovin in 
reprodukcijskega materiala 
zaradi postopnega oživljanja 
deviznega tržišča, odmrznitve 
cen in svobodnejšega delova- 
nja tržnih zakonitosti. 

KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 

Glede kmetijske proizvonje 
Analiza omenja, da je bil nt ' 
goden položaj ob začetku it 
tošnjega poslovnega leta. Je- 
seni bilo zasejanih za okoli 8 
odsiotkov manj površin, kot je 
bilo načrtovano, medtem ko so 
pomladansko setev spremljale 
ts.o neugodne vremenske 
razmere kot težave pri preskrbi 
z gnojili, zeriitnim' sredstvi, 
rezervnimi a»j'i in gumami. 

Prav tako i.. ustezna strkutu- 
ra s. *ve, čeprav so se pravoča 
sno povečale proizvajalne - 
prodne cene .ndustrijskih 
rastlin. "*"ako moramo letos ra- 
čunati z uvozom nekaterih 
osnovnih kmetijskih in pre- 
hrambenih pro^vcciov- 7.nanj- 
šuje se pa tudi o'nseg živinore- 
je zaradi drage živinske krme, 
predvsem koruze, kakor tuoi 
zaradi visokih cen mssa, ki 
vplivajo na zmanjševanje po- 
rabe. 

Ob takih gibanjih je zaenkrat 
ocenjeno, da bo približno do- 
sežena predvidena rast kmetij- 
ske proizvodnje. 

Za druge dejavnosti pa so 
značilna različna gospodarska 
gibanja. Medtem ko se v turi- 
zmu promet povečuje, se v 
gradbeništvu, prometu in trgo- 
vini gospodarska aktivnost še 
naprej zmanjšuje. 

EKONOMSKA 
MENJAVA S TUJINO 

Za ekonomsko menjavo s tu- 
jino Analiza poudarja, da do- 
sega nižjo raven, kot je bilo 
predvideno. Po najnovejših 
podatkih (do 22. maja letos) se 
je izvoz blaga povečal za 7 od- 
stotkov (načrtovana pa je bila 
16-odstotna rast izvoza blaga 
in storitev), pri čemer se je na 
konvertibilno območje izvoz 
povečal za 16 odstotkov (pred- 
videna je bila 20-odstotna 
rast); v razvite države Zahoda 
pa za 36 odstotkov. V enakem 
obdobju se je uvoz povečal za 
3 odstotke. Zaradi takih gibanj 
celotne blagovne menjave se 
je trgovinski deficit zmanjšal 
za 113 milijonov dolarjev ozi- 
roma za 18 odstotkov. 

Precej pa se je povečala po- 
kritost uvoza z izvozom. Med- 
tem ko je bil v prvih štirih me- 
secih leta 1S83 uvoz 87-od- 
stotno porkit z izvozom, je ta 
pokritost leta 1984 dosegla 90 
odstotkov, pri čemer se js na 

konvertibilnem območju pove- 
čala z 81 na 91 odstotkov, pri 
menjavi z razvitimi državami 
Zahoda pa s 57 na 74 odstot- 
kov. Prav tako se je povečala 
pokritost pri menjavi s sociali- 
stičnimi državami, medtem ko 
se je zmanjšala pri menjavi z 
državami v razvoju. Uvoz za re- 
produkcijo se je povečal za 5 
odstotkov, za široko porabo za 
1 odstotek, uvoz izdelkov, na- 
menjen investicijam, pa se je 
zmanjšal za 24 odstotkov. 

Po republikah in pokrajinah 
gibanje izvoza in uvoza ni bilo 
izenačeno. Izvoz se je najbolj 
povečal v SR Črni gori (za 29 
odstotkov), zmanjšal se je 
izvoz iz SR Hrvatske in SR Bo- 
sene in Hercegovine (za 1 od- 
stotek), iz ožjega območja SR 
Srbije pa se je zmanjšal za 2 
odstotka. Uvoz SR Bosne in 
Hercegovine je nižji za 4 od- 
stotke, SR Slovenije za 9 in 
ožjega območja SR Srbije za 
22 odstotkov, medtem ko se je 
uvoz SR Črne gore povečal za 
89 odstotkov. Uvoz SAP Koso- 
vo je bil letos na ravni uvoza iz 
enakega obdobja lani. 

V prvih treh mesecih letos, v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lani, so se prihodki od storitev 
povečali za 8,5 odstotka, v teh 
okvirih pa so se prihodki od 
storitev v konvertibilnih plačil- 
nih sredstvih povečali za 9,6 
odstotka. Do 20. aprila letos je 
bil devizni priliv od turizma za 
2 odstotka manjši kot v ena- 
kem odbobju lani. Učinek de- 
viznega priliva zaostaja za pro- 
metom predvsem zaradi naka- 
zil, ki dospevajo v 90 dneh, za- 
radi povečanega zasebnega 
kliringa in nizkih cen. 

Po podatkih Analize je bilo 
zadolževanje v tujini v prvih 
treh mesecih letos počasnejše 
kot v enakem obdobju lani, 
medtem ko so odplačila glav- 
nice dolga na približno enaki 
ravni kot lani. Leta 1984 se je 
problem plačevanja za izvože- 
no blago in storitve, posebej 
na konvertibilna območja, 
zaostroval, tako da so bila v 
prvih treh mesecih plačila za 
20 odstotkov manjša od 
ustvarjenega izvoza. 

Zaenkrat je ocenjeno, da bi 
letos lahko dosegli, če se bo 
nadaljevalo oživljanje proiz- 
vodnje in upočasnilo narašča- 
nje cen, načrtovani celotni 
izvoz blaga in storitev (ki bi bil 
za okoli 600 milijonov dolarjev 
manjši), in sicer pri menjavi s 
konvertibilnim območjem. 
Vzrok za zmanjševanje je 
predvsem neblagovno poslo- 
vanje, manjši del (okoli 150 mi- 
lijonov dolarjev) pa gre na ra- 
čun izvoza blaga. 

Predvideno pa je tudi, da se 
bo zmanjšal obseg uvoza bla- 

ga glede na projekcijo, in sicer 
s konvertibilnega območja. 
Ocenjeno je tudi, naj bi se 
zmanjšali odhodki za storitve. 
Ob tem Analiza poudarja, da te 
spremembe, s hkratnim 
zmanjševanjem obveznosti za 
obresti (za okoli 200 milijonov 
dolarjev) in povečanjem neto 
prihodkov od nakazil (za okoli 
50 milijonov dolarjev) niso 
vplivale na spremembo predvi- 
denega suficita v tekoči plačil- 
ni bilanci (800 milijonov dolar- 
jev). 

ZAPOSLENOST IN 
INVESTICIJE 

V primerjavi z enakim ob- 
dobjem lani, se je v prvih treh 
mesecih leta 1984 število za- 
poslenih v družbenem sektorju 
povečalo za 2 odstotka, za 3,7 
odstotka pa je bilo več zapo- 
slenih v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. Po drugi strani precej hi- 
treje narašča število nezapo- 
slenih, predvsem mladih stro- 
kovnih kadrov, kakor tudi šte- 
vilo nezaposlenih v manj razvi- 
tih republikah, SAP Kosovo in 
SR Srbiji. Konec januarja letos 
je delo iskalo 943.000 ljudi. Po 
ocenah bo letos dosežena na- 
črtovana rast. zaposlenosti 
(okoli 2 odstotka), kar pa ne bo 
ublažilo problema brezposel- 
nosti. 

Glede investicij Analiza 
omenja, da so se v prvih mese- 
cih letos nadaljevale težnje 
zmanjševanja njihovega real- 
nega obsega (za okoli 8 od- 
stotkov v primerjavi z enakim 
obdobjem lani). Relativno vi- 
soka nominalna rast izplačil za 
investicije v prvih treh mesecih 
(34 odstotkov) pa gre v pretež- 
ni meri na račun poravnavanja 
obveznosti za dela, opravljena 
lani. 

Hitreje naraščajo tudi izpla- 
čila za gospodarske investicije 
(35 odstotkov), tako da se je 
njihov delež povečal na pri- 
bližno 74 odstotkov (v enakem 
obdobju lani je znašal 73,5 od- 
stotka). Sicer pa je velik obseg 
izplačil za negospodarske in- 
vesticije, razen za stanovanj- 
sko gradnjo (72 odstotkov), 
posledica prenehanja veljav- 
nosti zveznega zakona, ki je 
omejeval ta vlaganja. Zaostaja- 
nje vlaganj v stanovanjsko gra- 
ditev (izplačila so se povečala 
za 18 odstotkov), ni posledica 
pomanjkanja sredstev, temveč 
motene kontinuitete pri pripra- 
vi zemljišč in odpiranju novih 
lokacij, 

V prvem trimesečju razpo- 
ložljiva sredstva niso bila v do- 
volj veliki meri usmerjena k hi- 
trejši dograditvi večjega števila 
objektov na energetskem in 
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surovinskem področju, med- 
tem ko se nadaljuje intenzivna 
investicijska dejavnost v vrsti 
predelovalnih industrijskih pa- 
nog, s čimer se poglabljajo 
neskladja v proizvodni struk- 
turi. 

Pod vplivom sprejetih in na- 
povedanih ukrepov, Analiza 
ocenjuje, da se bo realni ob- 
seg investicij v osnovna sred- 
stva uskladil s predvidevanim, 
medtem ko bo manj spre- 
memb v investicijski strukturi, 
tako da napovedi na tem po- 
dročju ne bodo uresničene. 

DENARNA MASA IN 
PLASMAJI BANK 

Analiza poudarja, da denar- 
na masa in plasmaji bank v 
prvih mesecih leta hitreje na- 
raščajo kot je bilo predvideno. 
V prvem četrtletju se je, v pri- 
merjavi z decembrom lani, de- 
narna masa povečala za 6,2 
odstotka oziroma več kot je bi- 
lo načrtovano, medtem ko so 
se plasmaji bank povečali za 
4,9 odstotka. Večje naraščanje 
plasmajev bank je usmerjeno 
predvsem v organizacije zdru- 
ženega dela na področju go- 
spodarstva. Prav tako hitreje 
naraščajo kratkoročni krediti 
kot dolgoročni. Neto domača 
aktiva pa narašča počasneje 
kot je bilo predvideno, med- 
tem ko naraščajo plasmaji na- 
rodnih bank iz primarne emisi- 
je v skladu s predvidevanji. 

Ker je določena splošna mi- 
nimalna obrestna mera za kre- 
dite, se bo do konca leta nada- 
ljevalo sukcesivno povečeva- 
nje ravni obrestnih mer za kre- 
dite v smeri približevanja ravni 
pozitivnih obrestnih mer. 

V prvem četrtletju leta 1984 
je bila dosežena tudi visoka 
nominalna rast celotnega pri- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela, ki je dosegla 
61,8 odstotka, rast dohodka pa 
je znašala 56,2 odstotka. V ok- 
viru ustvarjenega dohodka so 
se najbolj povečali odhodki za 
ostale namene (82,2 odstotka), 
za skupne potrebe (53,8 od- 
stotka) in za splošne družbene 
potrebe (za 22,4 odstotka). 

Pri delitvi čistega dohodka 
so se osebni dohodki povečali 
za 42.8 odstotka, sredstva 
skupne porabe za 33,3 odstot- 
ka, za akumulacijo in rezerve 
pa za 63,5 odstotka. S tem so, 
opozarja Analiza, dosežena 
ugodnejša razmerja v interni 
delitvi glede na sekundarno 
delitev dohodka. Vendar pa je 
treba opozoriti, da se še naprej 
povečujejo tekoče izgube 
(42,4 odstotka), in sicer znaša- 
jo 98,8 milijarde dinarjev. 

Na izboljšanje razmerij pri 
razporejanju dohodka in čiste- 

ga dohodka vsekakor vpliva 
tudi izvajanje programa ukre- 
pov za razbremenitev gospo- 
darstva. 

OSEBNI DOHODKI IN 
PORABA 

V začetku leta 1984 se je na- 
daljevala visoka nominalna 
rast osebnih dohodkov in pri- 
hodkov splošne ter skupne po- 
rabe. Analiza poudarja, da so 
se v prvih treh mesecih letos, v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lani, osebni dohodki povečali 
za 42 odstotkov, prihodki 
splošne porabe za 58, skupne 
porabe za 48 in druge porabe 
za 49 odstotkov. 

Analiza ocenjuje, da bo do 
konca leta dosežena visoka ra- 
ven nominalnih osebnih do- 
hodkov, medtem ko bodo real- 
no nekoliko bolj zmanjšani od 
predvidevanj za to leto, čeprav 
bo to zmanjšanje nekoliko 
manjše kot je bilo lani. 

Kljub visoki nominalni rasti 
vseh oblik porabe, je bila real- 
na finalna poraba v prvih me- 
secih letos manjša kot v ena- 
kem obdobju lani. Na to kažejo 
tudi podatki za obdobje od ja- 
nuarja do marca letos na po- 
dročju prometa v trgovini na 
drobno, ki so bili za 4 odstotke 
manjši kot v enakem obdobju 
leta 1983. Največje breme 
zmanjševanja potrošnje (in 
standarda) odpade na delavce 
in upokojence, ki so jim osebni 
dohodki in pokojnine edini vir 
prihodkov, saj so se povprečni 
realni dohodki v prvem četrt- 
letju letos zmanjšali za približ- 
no 13 odstotkov in sicer v pri- 
merjavi z enakim obdobjem le- 
ta 1983. 

Sicer pa je za vse leto oce- 
njeno, da bo celoten življenjski 
standard obdržal približno lan- 
skoletno raven, pri čemer bi se 
realna osebna poraba nekoli- 
ko povečala, medtem ko bi se 
družbeni standard zmanjšal za 
okoli 5 odstotkov. 

Glede cen Analiza omenja, 
da se je v prvih štirih mesecih 
letos, kljub izvajanju Odloka o 
določanju najvišje ravni cen 
vseh izdelkov in storitev, nada- 
ljevala visoka rast cen in živ- 
ljenjskih stroškov. Proizvajal- 
ne cene industrijskih izdelkov 
so se povečale za 57 odstot- 
kov, cene na drobno za 56, živ- 
ljenjski stroški pa za 54 odstot- 
kov glede na enako obdobje 
leta 1983. Del rasti letošnjih 
cen je povzročilo odpravljanje 
najbolj izrazitih disparitet cen 
konec leta 1983, vendar pa je 
bilo. po mnenju inšpekcijskih 
organov, okoli 80 odstotkov le- 
tošnje rasti cen nezakonitih. 

Hitrejše naraščanje vseh cen 
in življenjskih stroškov je v za- 

četku leta povzročila izjemno 
velika rast cen proizvajalcev.' 
Najbolj so se povečale cene 
delovnih sredstev (7,2 odstot- 
ka), nekoliko umirjenejšs so 
naraščale cene reprodukcij- 
skega materiala (4,2 odstotka), 
medtem ko so se cene blaga 
za široko porabo prav tako 
precej povečale, čeprav nele- 
galno, in sicer so se povečale 
za 6 odstotkov. To je v glav- 
nem vplivalo na celotno letoš- 
njo rast cen na drobno. 

Cene na drobno so se v 
prvih štirih mesecih letos prav 
tako precej povečale. Največji 
delež pa je pri tem povečanju 
(okoli 75 odstoten) odpadel na 
cene industrijskih in prehram- 
benih izdelkov. 

GIBANJA NA 
NERAZVITIH 
OBMOČJIH 

Nekateri temeljni kazalci go- 
spodarskega razvoja v gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo opozarjajo 
na različna gibanja glede na 
povprečje v državi. 

V prvih treh mesecih letos se 
je industrijska proizvodnja na 
manj razvitih območjih pove- 
čala za 3,2 odstotka v primer- 
javi z enakim obdobjem lani, 
medtem ko se je v državi v ce- 
loti povečala za 3,6 odstotka. 
Izjemno visoka rast proizvod- 
nje je bila dosežena v SR Črni 
gori (17,5 odstotna). V SR Ma- 
kedoniji (9,4 odstotna), v SR 
Bosni in Hercegovini se je po- 
večala za 0,6 odstotka, med- 
tem ko se v SAP Kosovo 
zmanjšala za 5,6 odstotka. 

Zaposlenost v družbenem 
sektorju v obdobju januar-fe- 
bruar 1984 je bila za 3,7 od- 
stotka večja kot v prvih dveh 
mesecih lani. V prvem trime- 
sečju so se investicijska izpla- 
čila povečala za 33 odstotkov 
(na ravni države za 34 odstot- 
kov), pri čemer je bila največja 
rast dosežena v Bosni in Her- 
cegovini (51 odstotkov), precej 
manjša pa v SR Črni gori (19 
odstotkov), SR Makedoniji (17 
odstotkov) in SAP Kosovo (11 
odstotkov). 

Za spodbujanje hitrejšega 
razvoja na teh območjih je bilo 
do konca aprila iz Sklada fede- 
racije na podlagi obveznega 
posojila angažiranih okoli 24,9 
milijarde dinarjev, iz Proraču- 
na federacije pa okoli 7,7 mili- 
jarde dinarjev ali 23,6 odstotka 
od skupaj odobrenih sredstev. 

OCENE IN MOŽNOST 
RAZVOJA V LETU 1985 

Ko Analiza govori o temelj- 
nih nalogah politike družbe- 
noekonomskega razvoja v letu 

1985, poudarja, da bo za razvoj 
v prihodnjem letu značilna ve- 
lika obremenjenost gospodar- 
stva in družbe z visokimi ob- 
veznostmi do tujine. 

Po' najnovejših ocenah je 
treba prihodnje leto tujini od- 
plačati 3,6 milijarde dolarjev za 
glavnice in okoli 1,8 milijarde 
dolarjev za obresti. V takih po- 
gojih bi moral suficit plačilne 
bilance znašati okoli 1,8 mili- 
jarde dolarjev, pri čemer bi bi- 
lo treba uporabiti kratkoročne 
in dolgoročne tuje kredite v vi- 
šini okoli 3,2 milijarde dolarjev 

Za doseganje takih razmerij 
Analiza napoveduje, da bo vre- 
dnost izvoženega blaga mora- 
la znašati najmanj 13,5 milijar- 
de dolarjev, prihodki od izvo- 
ženih storitev pa bi morali do- 
seči 4,7 milijarde dolarjev, 
medtem ko bi celotni devizni 
prihodek moral znašati okoli 
21,7 milijarde dolarjev. To pa 
pomeni, da bi se moral izvoz 
blaga in storitev povečati za 
okoli 18 odstotkov v primerjavi 
z ocenjenim izvozom v letu 
1984, pri čemer bi bilo treba na 
konvertibilno -območje izvoz 
povečati za 20 odstotkov. 

Prve ocene tudi kažejo, da 
naj bi se prihodnje leto rast 
družbenega proizvoda gibala 
med 2 in 3 odstotki, industrij- 
ske proizvodnje med 3 in 4 od- 
stotki, kmetijske proizvodnje 
pa med 2 in 2,5 odstotka. To pa 
predvideva tudi povečanje 
produktivnosti dela, ob okoli 
2,5 odstotka povečani zapo- 
slenosti. 

Predvideno je nadalje, da bi 
se življenjski standard povečal 
za približno 2 odstotka, med- 
tem ko bi se povprečni osebni 
dohodki na zaposlenega v 
družbenem sektorju še nadalje 
zmanjševali, in sicer za okoli 3 
odstotke. Prihodnje leto naj bi 
zavrli zmanjševanje realnega 
obsega investicij v osnovna 
sredstva, hitreje pa naj bi nara- 
ščale gospodarske investicije. 
Med negospodarskimi investi- 
cijami bi se morala povečati 
stanovanjska graditev, obseg 
vseh drugih gospodarskih in- 
vesticij pa naj bi se še nadalje 
zmanjševal. V takih okvirih 
družbenoekonomski razvoj ra- 
čuna s precejšnjim upočasnje- 
vanjem inflacijske stopnje. 

RAST INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE 

Analiza posebej poudarja, 
da bi moralo biti nadaljevanje 
oživljanja industrijoke proiz- 
vodnje in izboljševanje kako- 
vosti gospodarjenja ena te- 
meljnih nalog tudi v letu 1985. 
Predvsem to zahtevajo pove- 
čane izvozne potrebe indu- 
strijskih izdelkov, posebno na 

poročevalec 57 



konvertibilno območje, kakor 
tudi rednejša preskrba doma- 

* čih potrošnikov. 
Sicer pa napovedi za nadalj- 

nje naraščanje industrijske 
proizvodnje izhajajo iz dejstva, 
da se bo že v drugi polovici 
letos začel proces rednega za- 
gotavljanja nujnih količin za- 
log surovin in reprodukcijske- 
ga materiala za proizvodnjo 
tudi v prihodnjem letu. Nadalje 
se bo povečal izvoz, z blagov- 
nimi krediti, z večjim izvozom 
in na druge načine pa naj bi 
zagotovili devizna sredstva za 
uvoz nujnih surovin in repro- 
dukcijskih materialov, pred- 
vsem za izvozno usmerjene or- 
ganizacije združenega dela. 
Precej boljša pa naj bi bila tudi 
oskrbljenost s surovinami, re- 
produkcijskim materialom in 
energijo iz domačih virov. 

Predvideno je nadalje, da 
bodo že letos oziroma prihod- 
nje leto začele obratovati nove 
zmogljivosti na energetskem 
in surovinskem področju, da 
bodo vsi ukrepi ekonomske 
politike za leto 1985 sprejeti 
prej ali hkrati z Resolucijo, leta 
1985 pa naj bi tudi v celoti 
učinkovali ukrepi in dejavno- 
sti, ki so bili že ali še bodo 
sprejeti do konca leta 1984. 

Za kmetijsko proizvodnjo 
gradivo omenja, da so realne 
napovedi glede boljšega izko- 
riščanja proizvodni)! skladov 
in zmogljivosti. Tako bi pri- 
hodnje leto povečali njen ob- 
seg in intenzivirali strukturo 
kmetijske proizvodnje. To je 
tudi pogoj, da se okrepi nara- 
ščanje kmetijske proizvodnje, 
predvsem strateško pomemb- 

nejših pridelkov: žita, indu- 
strijskih rastlin, mesa in mleka. 

Nadalje lahko pričakujemo, 
da bi s sprejetjem ustreznih 
ukrepov in dejavnosti za pre- 
magovanje težav na področju 
gradbeništva zavrli nadaljnje 
zmanjševanje investicijskih 
vlaganj in leta 1985 s tem zavrli 
tudi nadaljnje upadanje grad- 
bene dejavnosti. 

Prihodnje leto pa naj bi se 
tudi nadaljevali začeti procesi 
strukturnih sprememb na po- 
dročju prometa, tako da bi pri- 
hodnje leto celotni fizični ob- 
seg prometa še naprej nara- 
ščal z 2 odstotno stopnjo (bla- 
govni promet za 1,8 odstotka, 
potniški pa za 2,7 odstotka). 
Na področju mednarodnega 
prevoza blaga pa lahko priča- 
kujemo 2,5-odstotno rast. 

ZMANJŠEVANJE 
NEZAPOSLENOSTI 

Da bi leta 1985 začeli proces 
zmanjševanja nezaposlenosti 
morajo združeno'delo in druž- 
benopolitične skupnosti spre- 
jeti take ukrepe, ki bi zagotovili 
odpiranje novih delovnih mest 
za najmanj 160.000 ljudi. To bi 
pomenilo 2,5 odstotno pove- 
čanje zaposlenosti, ob angaži- 
ranju okoli 50.000 ljudi pri delu 
s sredstvi v lasti občanov in 
zamenjavi naravnega odliva za 
približno 165.000 ljudi. Na ta 
način bi bilo mogoče zaposliti 
370.000 delavcev, pri čemer bi 
bilo treba prednostno zaposlo- 
vati mlade strokovne kadre. 
Poleg tega je predvideno na- 
daljnje zaposlovanje pripravni- 

kov, tako da bi jih leta 1985 
zaposlili okoli 75.000. 

Temeljne naloge investicij- 
ske politike v letu 1985 so tudi 
usklajevanje obsega investicij 
z realnimi možnostmi in zavi- 
ranje nadaljnjega zmanjševa- 
nja realnega obsega investicij. 
Po predhodnih analizah je mo- 
goče oceniti, da bi lahko pri- 
hodnje leto umirjeno naraščal 
obseg investicij v osnovna 
sredstva, in sicer za okoli 2,5 
odstotka, v družbenem sektor- 
ju pa za okoli 2 odstotka. 

Glede na pričakovano pre- 
našanje nedokončanih investi- 
cij na področju gospodarstva, 
je predvideno nekoliko ■hitrejše 
naraščanje realnega obsega 
gospodarskih investicij (za 
okoli 3 odstotke), investicije v 
stanovanjsko graditev naj bi se 
povečale za več kot 3 odstot- 
ke, nadalje pa naj bi se zmanj- 
ševal realni obseg negospo- 
darskih investicij (za okoli 12 
odstotkov). 

Za življenjski standard Anali- 
za omenja, da bi v pogojih di- 
namiziranja gospodarskega 
razvoja in večjih možnosti pri 
delitvi celotno razpoložljivih 
sredstev, omogočili njegovo 
določeno povečevanje. Pri tem 
bi se osebna poraba prebival- 
stva povečala, družbeni stan- 
dard pa nekoliko zmanjšal. 
Predvideno je nadalje, da bo 
prišlo do postopne spremem- 
be strukture porabe v pozitiv- 
nem smislu, kar bi povratno 
vplivalo na oživljanje proizvod- 
nje in večji v vpliv družbenega 
standarda na celoten gospo- 
darski razvoj. 

Analiza zahteva, da mora biti 

tudi v prihodnjem letu razvoj 
družbenih dejavnosti usklajen 
z materialnimi možnostmi go- 
spodarstva. Zaposleni v teh 
dejavnostih pa morajo biti za 
svoje delo in delovne rezultate 
približno enako vrednoteni kot 
zaposleni v gospodarstvu. 
Predvidene spremembe je pač 
težko doseči ob slabem mate- 
rialnem položaju v prosvetnih, 
znanstvenih in zdravstvenih 
delavcev. 

Tako je predvideno, da bi 
morala stopnja rasti celotnih 
sredstev in odhodkov za druž- 
bene dejavnosti naraščati za 5 
odstotkov počasneje od stop- 
nje rasti družbenega proiz- 
voda, vendar bi se moral, z ra- 
cionalnejšim in učinkovitejšim 
poslovanjem, izboljšati mate- 
rialni položaj teh dejavnosti. 
Zmanjšati pa bi bilo treba.tudi 
izgube teh dejavnosti. 

Uresničevanje politike hi- 
trejšega razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo nujno 
terja tudi nadaljnje razvijanje 
sistema spodbujevalnih ukre- 
pov za krepitev procesov zdru- 
ževanja dela in sredstev za fi- 
nancicanje skupnih razvojnih 
projektov. 

Težišče dejavnosti na po- 
dročju razvoja splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite pa mora biti leta 1985 
graditev in usposabljanje Ju- 
goslovanske ljudske armade, 
nadaljnje usposobljanje terito- 
rialne ljudske obrambe in ra- 
zvijanje'drugih oblik splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, posebej v gospo- 
darskih in družbenih dejavno- 
stih. 

Močna spodbuda razvoju prednostnih 

dejavnosti v gospodarsko manj razvitih 

področjih 

# Več kot tretjina skupnih sredstev sklada Je bila v letu 1983 namenjena 
dejavnostim posebnega pomena za razvoj vse države (energetiki, surovinam in 
reprodukcijskemu materialu, agroindustrijskemu kompleksu in težki industriji) 

# Velik del sredstev sklada je bi! porabljen za zaključek začetih velikih bazičnih 
5n Infrastrukturnih objektov 

# V letu 1933 se je povečal delež sredstev sklada v predelovalnih panogah 
industrije (kovinsko predelovalni, prometni, živilski, strojegradnji, predelavi 
kovin) 

m Sklenjenih je bilo 386 samoupravnih sporazumov za realizacijo razvojnih 
programov in projektov 
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Sklad federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin je delal 
v letu 1983 v zelo zapletenih 
pogojih razvoja države v celoti, 
kar je negativno vplivalo tudi 
na razvoj manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. Težišče 
dela je bilo usmerjeno na 
spremljanje in analiziranje pri- 
spevkov sredstev sklada kot 
institucije za uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja po- 
sameznih delov države in na 
neposredno angažiranje v pro- 
cesu samoupravnega združe- 
vanja na podlagi sredstev skla- 
da. Uresničevanje obveznosti 
republik in pokrajin do sklada 
oziroma sklada do plačnikov 
posojila, nato analiziranje ak- 
tivnosti in kakovosti usmerja- 
nja njihovih sredstev v skladu z 
dogovorjeno politiko, kot tudi 
afirmacija združevanja dela in 
sredstev sklada - so bile prav 
tako njihove naloge v prete- 
klem letu. 

Te ugotovitve so navedene v 
poročilu o delovanju sklada v 
letu 1983, ki je bilo poslano v 
obravnavo delegatom v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Poročilo je pripravil 
sklad federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

OBLIKOVANJE 
SREDSTEV SKLADA 

Glede na to, da se stalna 
sredstva sklada oblikujejo po 
stopnji 1,86 odstotka družbe- 
nega proizvoda gospodarstva 
Jugoslavije so bila sredstva 
planirana za leto 1983 v zne- 
sku 56.611,000.000 dinarjev. 
Ker posamezne republike in 
pokrajini niso pravočasno po- 
ravnale svojih obveznosti iz 
prejšnjih let je bilo s finančnim 
načrtom sklada za leto 1983 
predvideno, da njihova skup- 
na sredstva , znašajo 
75.654,000.000 dinarjev. Do 
konca leta je bilo, uresničeno 
63.422,000.000 dinarjev ali 
83,8 odstotka planirane vre- 
dnosti. 

Skupaj razpoložljiva sred- 
stva sklada na podlagi obvez- 
nega posojila v preteklih letih 
so znašala 49.215,000.000 di- 
narjev. Ta sredstva so bila go- 
spodarsko manj razvitim po- 
dročjem plasirana s povpreč- 
nim vračilnim rokom 12 mese- 
cev in obrestno mero 5,5 od- 
stotka letno, SAP Kosovo pa z 
vračilnim rokom 15 let in 
obrestno mero 4,5 odstotka 
letno. 

Glede na različne obresti in 
višino združevanja stalnih 
sredstev sklada po posamez- 

nih gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo, kot 
tudi na podlagi zakonskih ob- 
veznosti o izločanju dopolnil- 
nih sredstev za to pokrajino 
(0,03 odstotka družbenega 
proizvoda gospodarstva Jugo- 
slavije) je sklad bilansiral 
skupna sredstva in označil 
znesek skupnega obveznega 
posojila v odvisnosti od višine 
združenih sredstev sklada v 
posameznih gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. Ko je uporabljal 
sredstva tekočega priliva ob- 
veznega posojila je popolno- 
ma uskladil delitev sredstev po 
končanem obračunu stalnih 
sredstev sklada za leto 1981 na 
podlagi akontacije za leto 1982 
in deloma za leto 1983. 

Kljub temu, da so rezultati 
obveznosti na podlagi posojil 
za leto 1983 zadovoljivi so raz- 
merja v celoti nezadovoljiva 
zaradi neustvarjenega dela 
sredstev sklada na podlagi 
združevanja dela in sredstev 
Na tej podlagi je bilo vplačanih 
13 milijard in 118 milijonov di- 
narjev ali 46,3 odstotka načrto- 
vanih sredstev. Zaradi tega je 
skupni znesek ustvarjenih stal- 
nih sredstev sklada za leto 
1983 za 12 milijard in 232 mili- 
jonov dinarjev manjši kot je bi- 
lo planirano. 

AKTIVNOST SKLADA 
PRI ZDRUŽEVANJU 

Zaradi uresničevanja politi- 
ke hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo in z željo, da 
združeno delo čim prej prevza- 
me svoje obveznosti in odgo- 
vornosti za enakomernejši re- 
gionalni razvoj države bi mora- 
li v zadnjih treh letih 50 odstot- 
kov stalnih sredstev sklada 
realizirati z združevanjem dela 
in sredstev med organizacija- 
mi združenega dela iz razvitih 
in gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin na dohod- 
kovni podlagi in na osnovi 
skupnih interesov. Zaradi tega 
je sklad, v sodelovanju z zain- 
teresiranimi institucijami fede- 
racije, republik in pokrajin, or- 
ganiziral, spremljal in spodbu- 
jal združevanje na podlagi do- 
govorjenega dela stalnih sred- 
stev sklada. Kazal je na posa- 
mezne probleme, težave in 
možne smeri za reševanje, pri- 
pravljal in obravnaval ustrezna 
poročila, analize in informa- 
cije. 

Od nekaj sto pobud za zdru- 
ževanje je bilo sklenjenih 386 
samoupravnih sporazumov za 
realizacijo skupnih razvojnih 
programov in projektov. V SR 
Makedoniji je bilo verificiranih 
165, v SR Bosni in Hercegovin.i 
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138, SAP Kosovo 57 in v SR 
Črni gori 26 sporazumov. Pre- 
dračun za njihovo realizacijo 
je znašal okrog 175 milijard di- 
narjev, od tega pride na del 
sredstev sklada, ki je name- 
njen združevanju približno 43 
milijard ali 24,6 odstotka. 

Polovica sprejetih sporazu- 
mov (192) se nanaša na vlaga- 
nja v nove objekte, na objekte 
rekonstrukcije in modernizaci- 
je se nanaša 154 sporazumov, 
medtem ko se 40 sporazumov 
nanaša na urejanje prekorači- 
tev. Približno polovica spora- 
zumov (190) ureja združevanje 
na kreditni podlagi, precej 
manj pa na dohodkovni podla- 
gi, med tem ko se 71 sporazu- 
mov nanaša na mešane oblike 
združevanja. 

Sklad je za združevanje na 
kreditni podlagi izločil 15,8 mi- 
lijarde dinarjev, za dohodkov- 
no povezovanje 16,7 milijarde 
ter za mešane in druge oblike 
združevanja 10,5 milijarde di- 
narjev. 

Od skupaj 386 sporazumov 
jih je bilo v razvitih področjih 
podpisanih 243 in zanje je bilo 
iz sklada angažiranih 24,9 mili- 
jarde dinarjev. V nerazvitih po- 
dročjih je bilo sklenjenih 123 
sporazumov za katere je sklad 
izločil 14,2 milijarde dinarjev. 
Izrazito nerazvita področja so 
podpisala samo 14 sporazu- 
mov za realizacijo katerih je 
sklad vložil 2,5 milijarde dinar- 
jev. 

Od predvidenih 66,2 milijar- 
de dinarjev dela sredstev skla- 
da, namenjenih združevanju v 
obdobju od 1981 do 1983 je 
bilo realizirano 29,2 milijarde 
dinarjev ali le 44,1 odstotka. 
Ce pa pogledamo po letih je 
bila realizacija sredstev name- 
njenih združevanju takale: v 
letu 1981 je bilo predvideno 
15,6, realiziranih pa 7,3 milijar- 
de dinarjev ali 46,8 odstotka; v ' 
letu 1982 je bilo predvideno 
22,3, realiziranih pa 8,7 milijar- 
de ali 39 odstotkov; v letu 1983 
je bilo predvideno 28,3, realizi- 
ranih pa 13,1 milijarde dinarjev 
ali 46,3 odstotka. V preteklih 
letih je bilo v SR Bosni in Her- 
cegovini angažiranih 4,7, v 
SAP Kosovu 4, SR Makedoniji 
3,7 in SR Črni gori 0,7-milijarde 
dinarjev. 

DOSEŽENI REZULTATI 
PRI ZDRUŽEVANJU 

Doseženi rezultati pri zdru- 
ževanju so v glavnem ugodni, 
če doseženo ocenjujemo po 

številu sprejetih sporazumov, 
čeprav izhajamo iz ugotovitve, 
da se sredstva usmerjajo v ob- 
jekte, ki so skupnega pomena, 
njihov največji del pa se vlaga 
v osnovna sredstva. Pri tem je 
treba upoštevati tudi dejstvo, 
da teče združevanje v izjemno 
zapletenih pogojih gospodar- 
jenja in da je to nova kakovost 
v primerjavi s klasično distri- 
bucijo sredstev sklada. Če pa 
rezultate o združevanju oce- 
njujemo na podlagi temeljnih 
planskih proporcev le-ti niso 
zadovoljivi. Skrb vzbuja neza- 
dostna mobilnost sredstev, ki 
so namenjena združevanju, 
počasno usklajevanje in reali- 
zacija programa, neredna 
vplačila združenih sredstev, 
njihovo usmerjanje predvsem 
v razvite občine, združevanje 
na podlagi kreditnega, manj 
pa na podlagi dohodkovnega 
razmerja in vse pogostejše 
združevanje organizacij zdru- 
ženega dela v okviru ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Ko je govor o združevanju je 
treba poudariti, da predstavlja 
del sredstev sklada za te na- 
mene okrog četrtino skupne 
predračunske vrednosti vseh 
sklenjenih sporazumov. Razen 
tega ni mogoče zanemariti vlo- 
ge niti odgovornosti družbe- 
nopolitičnih skupnosti o 
usmerjanju in realizaciji sred- 
stev sklada v objekte, ki so po- 
sebnega pomena za vso drža- 
vo (energija, proizvodnja hra- 
ne, razvoj prometa). Iz doseda- 
njih raziskav izvira, da se pri 
tem procesu pojavljajo številni 
problemi. Najpomembnejši so: 
nizka ekonomičnost in učinko- 
vitost sredstev, produktivnost 
dela ter akumulativna in repro- 
dukcijska sposobnost gospo- 
darstva, visoka zadolženost, 
stopnja inlacije in tehnološka 
odvisnost od tujine, rast izgub 
ter pomanjkanje surovin in re- 
produkcijskega materiala. Po- 
kazale so se tudi težave, ki so 
subjektivne narave. Spodbuje- 
valni ukrepi še niso bili spreje- 
ti, za majhno število sprejetih 
pa ni pregleda nad tem ali se in 
kako se uporabljajo. 

Samoupravno združevanje 
je podrobneje urejeno s pred- 
pisi republik in pokrajin. Pogo- 
sto se dogaja, da se v predpi- 
sih (zveznih, republiških ali 
pokrajinskih) zanemarjajo te- 
meljne družbene opredelitve 
oziroma, da je treba sredstva 
sklada usmerjati tam kjer je 
omogočena večja zaposlenost 
ali višji dohodek. 
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UPORABA SREDSTEV 
SKLADA 

Temeljne smeri usmerjanja 
stalnih sredstev sklada v letu 
1983 so bile opredeljene v 
Družbenem planu Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981 do 
1985 in družbenih planih go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. Tako je 
bilo več kot dve tretjini skup- 
nih sredstev sklada namenje- 
nih dejavnostim posebnega 
pomena za razvoj države v ce- 
loti (energetika 19,5 odstotka, 
surovino in osnovni reproduk- 
cijski material 27,4, agroindu- 

' strijski kompleks 13,3, velika 
infrastruktura 9,7 odstotka). 

Z velikim angažiranjem 
sredstev sklada za zaključek 
velikih bazičnih in infrastruk- 
turnih objektov, katerih grad- 
nja se je začela v prejšnjem 
planskem obdobju, so se 
zmanjšale možnosti za razvoj 
predelovalnih in delovno in- 
tenzivnih dejavnosti. Vendar 
so bila leta 1983 sredstva skla- 
da bolj kot do tedaj uporablje- 
na v predelovalnih panogah 
industrije, predvsem v kovin- 
sko predelovalni, prometni in 
živilski industriji, strojegradnji, 
predelavi kovin ter proizvodnji 
električnih strojev in aparatov. 

V SR Bosni in Hercegovini je 
bil največji del sredstev sklada 
usmerjen v razvoj industrije - 
70,6 odstotka, kmetijstva 13 ter 
gostinstva in turizma 6,4 od- 
stotka Več kot dve tretjini 
sredstev v industriji je bilo izlo- 
čenih za razvoj predelovalnih 
panog. 

V Crni Gori je bilo v razvoj 
industrije vloženih prek 60 od- 

stotkov sredstev sklada. Od te- 
ga je bilo največ izločenih za 
razvoj kovinsko predelovalne 
industrije - 56 odstotkov, elek- 
trogospodarstva - 13,3 in pro- 
izvodnjo živilskih proizvodov - 
8,1 odstotka. Sklad je vlagal 
tudi v razvoj prometa 10,9 od- 
stotka, gozdarstva 9,8, gostin- 
stva in turizma 6,2, kmetijstva 
5,5 in za razvoj ostalih dejav- 
nosti 6,8 odstotka. 

Pretežen del sredstev sklada 
v SR Makedoniji je bil izločen 
za razvoj industrije - 77,5 od- 
stotka in kmetijstva - 9,1 od- 
stotka. Precejšen del sredstev 
v industriji je bil usmerjen v 
dokončanje velikih objektov v 
energetsko surovinskih pano- 
gah, katerih gradnja se je za- 
čela v preteklem planskem ob- 
dobju. Tako je bilo v proizvod- 
njo barvastih kovin vloženo 
19,9 in v energetiko 18 odstot- 
kov sredstev. 

V SAP Kosovo je bilo več kot 
dve tretjini sredstev sklada 
usmerjenih v dokončanje že 
začetih zmogljivosti, predvsem 
v barvasti metalurgiji, elektro- 
gospodarstvu in vodnem go- 
spodarstvu. Velika sredstva so 
bila angažirana za razvoj kme- 
tijstva, gradbeništva, proizvod- 
nje živilskih proizvodov, kovin- 
sko predelovalnih dejavnosti 
in predelavo kavčuka. 

Od skupnega zneska sred- 
stev sklada (33,4 milijarde di- 
narjev) angažiranih z združe- 
vanjem v letih 1981, 1982 in v 
prvih devetih mesecih leta 
1983 jih je bilo največ usmerje- 
nih za realizacijo programa 
inudstrije - 73,1 odstotka in za 
razvoj kmetijstva 20,5 odstot- 

ka, med tem ko je bilo za raz- 
voj ostalih gospodarskih de- 
javnosti angažiranih 6,4 od- 
stotka. Ko je govor o industriji 
je treba poudariti, da je bilo 
več kot 70 odstotkov sredstev 
danih za razvoj predelovalnih 
in delovno intenzivnih dejav- 
nosti. Tako je bilo v kovinsko 
predelovalne dejavnosti vlože- 
nih 29,3 odstotka, za proizvod- 
njo strojev in aparatov 9,5, za 
strojegradnjo in proizvodnjo 
prometnih sredstev 6,6, za tek- 
stilno industrijo 6,5 in za razvoj 
živilske industrije 5,6 odstot- 
kov. 

Če ocenjujemo v celoti so 
imela leta 1983 stalna sredstva 
sklada pomembno vlogo pri 
uresničevanju dogovorjene 
politike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova. Povprečni 
delež sredstev sklada v skup- 
nih investicijah na tem po- 
dročju je znašal okrog 21 od- 
stotkov. Najnižji delež glede 
tega je bil v SR Bosni in Herce- 
govini - 11 in najvišji v SAP 
Kosovo - 65 odstotkov. 

ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV SKLADA 

V letu 1982 so nastali resni 
problemi pri zagotavljanju 
sredstev za izvrševanje obvez- 
nosti sklada za plačnike poso- 
jila. Republike in pokrajine so 
zaradi težavnejših pogojev go- 
spodarjenja del svojih obvez- 
nosti za leto 1982 opravile šele 
v prvem polletju 1983. Poobla- 
ščene banke so prav tako svo- 
je obveznosti do sklada izvrše- 
vale z zamudami in velikimi te- 
žavami, predvsem zaradi ote- 

ženih izplačil teh sredstev od 
uporabnikov kreditov. 

Zato je Skupščina sklada 
sprejela sklep o določitvi zne- 
ska brezobrestnega posojila, 
ki ga morajo republike in po- 
krajine nakazati skladu v letu 
1983. Njihove obveznosti so 
znašale 2 milijarde in 352 mili- 
jona dinarjev in so se lahko 
opravile z vplačilom brezo- 
brestnega posojila ali z odlo- 
gom izplačila prvega kupona z 
obveznice za posojilo za leto 
1979 imetnikom obveznic skla- 
da s svojega območja. SR 
Črna Gora, SR Srbija (brez po- 
krajin), SAP Kosovo in SR Hr- 
vatska so svoje obveznosti 
izvršile z vplačilom posojila, 
medtem ko so SR Slovenija, 
SR Makedonija in SAP Vojvo- 
dina odložile izplačilo kupona. 

Težave pri izvrševanju ob- 
veznosti sklada za plačnike 
posojila so se kazale tudi pri 
zagotavljanju potrebnih sred- 
stev za odplačilo posojil v letu 
1983. Ker republike in pokraji- 
ni niso v zakonsko določenem 
roku vplačale skladu namen- 
skih sredstev, ki služijo za od- 
plačevanje obveznega posojila 
je bil sklad prisiljen, da name- 
sto manjkajočih sredstev iz 
anuitet občasno intervenira s 
sredstvi tekočega priliva ob- 
veznega posojila. Od skupaj 
zapadlih obveznosti za odpla- 
čilo posojila zaključno z 31. 
decembrom 1983 so republike 
in pokrajini vplačale skladu 7 
milijard in 806 milijonov dinar- 
jev. Od tega zneska so plačniki 
posojila v letu 1983 izterjali 6 
milijard in 746 milijonov dinar- 
jev. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Uspešno preventivno varstvo 

samoupravnih pravic in družbene lastnine 

• Med 394 vlogami in zahtevki za varstvo samoupravnih pravic in družbene 
lastnine v letu 1983, postopek ni bil končan le v 24 primerih 

• Večje število posredovanj zaradi odcepitve temeljnih organizacij združenega 
dela iz delovnih organizacij, ki Imajo sedež na območju druge republike 

• Največ samoupravnih sporov povzročajo pomanjkljivi samoupravni splošni akti, 
ki urejajo osebne dohodke in stanovanjska vprašanja delavcev 

• Zaradi preventivnega delovanja Je bilo več kot 80 odstotkov zadev rešenih brez 
sodnega postopka 

60 
poročevalec 



Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je poslal v 
obravnavo Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ Poročilo o 
uresničevanju družbenega 
varstva samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene last- 
nine v funkciji Zveznega druž- 
benega pravobranilca samo- 
upravljanja v letu 1983. 

Podobno kot prejšnja leta se 
je tudi lani Zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja opredelil za varstvo sa- 
moupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine v šir- 
šem smislu, pri čemer je usme- 
ril svojo dejavnost na urejanje 
in razvijanje samoupravnih 
razmerij. Glavno pozornost je 
namenil preventivnemu delo- 
vanju. Na ta način so bile pre- 
prečene kršitve samoupravnih 
pravic in družbene lastnine, 
kar najbolje dokazujejo števil- 
na mnenja, ki so jih zahtevale 
samoupravne organizacije ob 
pripravi samoupravnih sploš- 
nih aktov ali pa, ko so odločale 
o posameznih pravicah delav- 
cev. 

ŠTEVILO VLOG 
Ob vsakdanjih stikih z delov- 

nimi ljudmi, ki so neposredno 
zaprosili za pravno pomoč ali 
varstvo samoupravnih pravic 
in družbene lastnine, je lani 
Zvezni družbeni pravobranilec 
samoupravljanja zabeležil sku- 
paj 394 vlog z zahtevami za 
varstvo samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene last- 
nine. Med vsemi temi primeri 
postopek ni bil končan le v 24 
zadevah, ki bodo rešene v letu 
1984. 

- Med vsemi obravnavanimi 
vprašanji jih je bilo 68 rešenih 
le s preventivnim delovanjem, 
51 s preventivnim delovanjem 
in sprejetjem ukrepov in prav- 
nih sredstev, s sprejetjem 
ukrepov in pravnih sredstev je 
bilo zaključenih 45 zadev, 
medtem ko je pravobranilec za 
71 zadev dal pobudo ali stali- 
šče oziroma jih je predložil pri- 
stojnim organom. S posredo- 
vanjem mnenj ali sugestij za 
urejanje samoupravnih odno- 
sov in varstvo samoupravnih 
pravic in družbene lastnine, je 
bilo rešenih 51 zadev, za 82 
pobud pa je pravobranilec 
ugotovil, da niso utemeljene. 

Poročilo poudarja, da so sa- 
moupravne pravice in družbe- 
no lastnino v največjem številu 
primerov (98) kršili posamezni 
delavci, medtem ko je na last- 
no pobudo Zvezni družbeni 
pravobranilec začel obravna- 
vati 39 primerov Po vrstah in 
kršilcih je šlo v 151 primerih za 
kršitve samoupravnih pravic. 
57 pa je bilo zadev zaradi krši- 
tve družbene lastnine. Pri krši- 

tvah samoupravnih pravic pre- 
vladujejo primeri na področju 
stanovanjskih razmerij in 
osebnih dohodkov. Družbena 
lastnina pa je najpogosteje 
ogrožena zaradi nezakonitega 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi in na področju prido- 
bivanja ter razporejanja čiste- 
ga dohodka. 

INTERVENCIJE 
NA PODROČJU 
SAMOUPRAVNEGA 
ORGANIZIRANJA 

Poročilo omenja, da se je la- 
ni povečalo število intervencij 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja na 
področju samoupravnega or- 
ganiziranja združenega dela 
zaradi povečanih teženj odce- 
pitve temeljnih organizacij 
združenega dela iz delovnih 
organizacij, ki imajo sedež na 
območju drugih republik 
(TOZD »Potrošački informa- 
tor« - Beograd iz delovne or- 
ganizacije »Porodica i doma- 
ćinstvo« - Zagreb; TOZD »Bo- 
sanac« - Orašje iz »Tobačne 
tovarne Ljubljana« »Zavod za 
tržišna ispitivanja« Beograd). 
Po ustreznem posredovanju 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja v 
omenjenih primerih ni prišlo 
do odcepitve temeljnih organi- 
zacij. 

Podobna problematika je pri 
pojavih, do katerih prihaja ob 
samoupravnem organiziranju 
organizacij, ki jih ustanavlja 
federacija zaradi opravljanja 
zadev, pomembnih za izvaja- 
nje njenih funkcij Na ravni fe- 
deracije deluje več kot deset 
takih organizacij, kjer so s po- 
sebnimi zakoni urejena le ne- 
katera vprašanja delovanja in 
organiziranja, medtem ko mo- 
rajo organizacije za vsa druga 
vprašanja uporabljati predpi- 
se. ki veljajo za organizacije 
združenega dela. V nekaterih 
teh organizacij so tudi temelj- 
ne organizacije združenega 
dela. To je povzročilo nekatere 
težave, saj federacija oziroma 
pristojni organi ne morejo vpli- 
vati na način, obseg in kako- 
vost dela, kar je, zaradi organi- 
ziranja temeljnih organizacij, 
prešlo v pristojnost delavcev 
teh organizacij in njihovih or- 
ganov. 

V okviru teh organizacij je 
prišlo tudi do ustanavljanja te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela za druge dejavnosti in 
ne samo glavne, in sicer pred- 
vsem zaradi komercialnih ra- 
zlogov, kar pa je ogrožalo izva- 
janje glavne dejavnosti. Poro- 
čilo poudarja, da Zvezni druž- 
beni pravobranilec samo- 
upravljanja, ko je prišlo do po- 
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DRUŽBENE LASTNINE V FUNKCIJI ZVEZNEGA DRUŽ- 
BENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA V 
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bud za spremembo organiira- 
nja v dveh takih organizacijah, 
ni sprejemal ukrepov za var- 
stvo pravic pri samoupravnem 
organiziranju. Vendar pa je za- 
radi nedorečenih predpisov 
problem še naprej odprt in lah- 
ko v praksi pride do samou- 
pravnih sporov ob sprejetju 
ukrepov, tako da je treba us- 
kladiti zakonske predpise na 
tem področju. 

RAZŠIRJENA 
ZAKONSKA 
UREDITEV 

Samoupravno normativno 
dejavnost v organizacijah in 
skupnostih, za kateri opravlja 
funkcijo varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 
Zvezni družbeni pravobranilec 
samoupravljanja, spremljajo 
iste slabosti in težave kot v or- 
ganizacijah združenega dela. 
Razširjena zakonodaja in zo- 
ženi materialni temelji združe- 
nega dela dajejo malo prosto- 
ra dejanskemu urejanju in 
uskaljevanju družbenoeko- 
nomskih in drugih samouprav- 
nih odnosov. Tako se tudi v 
samoupravne splošne akte 
vključujejo številne tehnične in 
procesne določbe. Prav tako je 
težko izvajati integralna za- 
konska besedila brez njihove 
konkretne razčlenitve, kar ote- 
žuje celovitejše uresničevanje 
samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene funkcije 
družbene lastnine ter omogo- 
ča različne zlorabe. 

To je posebej značilno za sa- 
moupravne splošne akte o de- 
litvi osebnih dohodkov, ki vse- 
bujejo različne ekonometrične 
sisteme. Ti pa so toliko zaple- 
teni, da jih delavci sploh ne 
morejo razumeti, tako da tudi 
ne morejo nadzorovati izvaja- 
nja sprejetih aktov. Omenjene 
in druge pomanjkljivosti, opo- 
zarja Poročilo, so tudi v sa- 
moupravnih sporazumih, 
predvsem tistih, ki urejajo 
družbenoekonomske odnose 
med delovnimi skupnostmi in 
samoupravnimi organizacija- 
mi ter skupnostmi, ki uporab- 
ljajo storitve delovnih skupno- 
sti. 

Največje število omenjenih 
sporazumov prinaša določbe, 
ki omogočajo pridobivanje ce- 
lotnega prihodka oziroma do- 
hodka delovnih skupnosti z 
zagotavljanjem potrebnih 

»programiranih« sredstev, 
brez da bi določbe vsebovale 
kakršnekoli objektivne osnove 
in merila. Zaradi tega pa imajo 
delavci v nekaterih delovnih 
skupnostih mnogo boljši polo- 
žaj v primerjavi z delavci, za 
katere delovna skupnot oprav- 
lja storitve, kakor tudi z delavci 
drugih delovnih skupnosti. Ta 
pojav je posebej izrazit na po- 
dročju osebnih dohodkov in 
skupne porabe. 

Po drugi strani je tudi precej 
zlorab na področju samou- 
pravnega sporazumevanja. Z 
izgovorom, da je treba urediti 
medsebojne odnose, sklepajo 
organizacije združenega dela 
samoupravne sporazume z ne- 
dovoljeno vsebino in cilji. Gle- 
de tega se ugotovitve Zvezne- 
ga družbenega pravobranilca 
samoupravljanja ne razlikujejo 
od mnenj drugih organov. 

OSEBNI DOHODKI IN 
STANOVANJSKA 
VPRAŠANJA: 
NAJPOGOSTEJŠI 
VZROKI SPOROV 

Do največjega števila sa- 
moupravnih sporov, ki so za- 
htevali tudi posredovanje 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja, pri- 
haja zaradi pomanjkljivih sa- 
moupravnih splošnih aktov, ki 
urejajo osebne dohodke in 
stanovanjska vprašanja delav- 
cev. Najpogosteje niso dovolj 
razčlenjene osnove in merila 
za delitev osebnih dohodkov 
ali za dodeljevanje stanovanj 
in stanovanjskih posojil. Vzrok 
je tudi, da so včasih ti akti pre- 
več zapleteni ali pa sploh ne 
prinašajo osnov in meril. To pa 
seveda dovoljuje veliko samo- 
voljo pri določanju posamez- 
nih samoupravnih pravic de- 
lavcev in povzroča kršitve teh 
pravic. 

Glede oblik napadov na 
družbeno lastnino pa Poročilo 
poudarja, da se Zvezni družbe- 
ni pravobranilec samouprav- 
ljanja v praksi najpogosteje 
srečuje s pojavi ogrožanja do- 
hodka in dohodkovnih odno- 
sov, z nepravilnim razporeja- 
njem dohodka in čistega do- 
hodka ter delitvijo osebnih do- 
hodkov, z nerazvitimi odnosi 
na področju svobodne menja- 
ve dela in nezakonitim ter ne- 
namenskim razpolaganjem z 
družbenimi sredstvi. Na te po- 
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jave je pravobranilec odgovoril 
z ukrepi, ki jih lahko sprejme. 

V časopisno-izdajateljskih 
organizacijah posameznikom, 
na podlagi pogodb o tako ime- 
novanem marketingu, izplaču- 
jejo velike zaslužke. Pravobra- 
nilec je ugotovil tudi druge 
zlorabe družbenih sredstev, 
kakor na primer izplačila po 
fiktivnih pogodbah za dela, ki 
sploh niso bila objavljena, itd. 
To je bil tudi razlog, da so bili z 
zavzemanjem Zveznega druž- 
benega pravobranilca samo- 
upravlja v izdajateljski organi- 
zaciji »Potrošački informator« 
iz Beograda sprejeti začasni 
ukrepi družbenega varstva. 

S pregledovanjem uresniče- 
vanja sistema svobodne me- 
njave dela je pravobranilec 
ugotovil, da marsikje niso 
sprejeli samoupravnih spora- 
zumov o medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovor- 
nostih, posebej glede pridobi- 
vanja sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo de- 
lavcev delovnih skupnosti. 

Poročilo nadalje ugotavlja, 
da največ odločb sodišč zdru- 
ženega dela ni izvršenih na po- j 
dročju stanovanjskih razmerij. 
V stanovanjski politiki so po- 
gosti pojavi okrepljene odloč- 
nosti, da bi onemogočili delav- 

ce pri uresničevanju njihovih 
pravična tem področju. Veliko 
ugovorov na prvostopenjske 
odločbe je zavrnjenih brez na- 
vajanja kakršnihkoli razlogov. 
Če pa odločbo sprejme sodi- 
šče združenega dela, pristojni 
organi zavračajo njeno izvaja- 
nje, pri čemer tudi ne spoštu- 
jejo posredovanja Zveznega 
družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja. 

Značilni so tudi primeri po- 
puščanja organov upravljanja 
ali komisij, da bi v skladu s 
samoupravnimi splošnimi akti 
v predpisanih rokih sprejemali 
posamične akte oziroma skle- 
pe. Včasih pa ti organi tudi za- 
vlačujejo postopek, tako da 
traja več kot leto dni. To po- 
vzroča kršitve samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine. Posebej je to 
pomembno pri odločanju o 
dodelitvah stanovanj, ki zaradi 
zavlačevanja postopkov po le- 
to ali več niso vseljena. 

PREVENTIVNO 
DELOVANJE 

Kot je bilo že omenjeno, je 
Zvezni družbeni pravobranilec 
samoupravljanja največ pozor- 
nosti namenil preventivnemu 
delovanju. To ■ je prineslo 
ustrezne uspehe, tako da je bi- 
lo več kot 80 odstotkov obrav- 

navanih zadev rešenih brez so- 
dnega postopka, če pa proble- 
mov ni bilo mogoče rešiti na ta 
način, je pravobranilec sprejel 
potrebne ukrepe in se poslužil 
možnih pravnih sredstev. Pri 
tem pa je naletel na odpor de- 
lavcev v delovnih skupnostih, 
ki so hoteli za vsako ceno še 
naprej uveljavljati svoje odlo- 
čitve. Ta odpor se je nadaljeval 
tudi v postopku izvrševanja 
odločb Sodišča združenega 
dela. 

Pri izvajanju svoje funkcije 
se je Zvezni družbeni pravo- 
branilec posluževal tudi svoje 
pravice, da zaveže organe, ki 
jim je naslovil svoja opozorila, 
naj seznanijo delovne ljudi v 
delovnih skupnostih s pravo- 
branilčevimi mnenji. To je dalo 
pozitivne rezultate, čeprav za- 
hteve pravobranilca povsod 
niso spoštovali. So namreč 
primeri, ko delavci niso bili 
seznanjeni z vsebino obvestil 
ali pa jim je bila predstavljena 
tako, kot je to ustrezalo orga- 
nom oziroma vodilnim struktu- 
ram. 

Pri svojem delu je Zvezni 
družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja neposredno sode- 
loval z ustreznimi organi in or- 
ganizacijami ter družbenopoli- 
tičnimi organizacijami v fede- 
raciji. Posebej tesni pa so nje- 

govi stiki z republiškjmi in po- 
krajinskimi družbenimi pravo- 
branilci samoupravljanja. 
Skupni sestanki so postali ne- 
zamenljiva oblika sodelovanja 
in konkretizacije vprašanj, po- 
membnih za družbene pravo- 
branilce. Precej pa se je razvilo 
tudi sodelovanje s subjekti 
družbenega varstva, posebej 
pa pravobranilec namenja po- 
zornost sodelovanju s samou- 
pravno delavsko kontrolo. 

Glede programske usmeri- 
tve za leto 1984 pa Poročilo 
navaja, da bo Zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja svojo pozornost namenil 
integriteti družbene lastnine 
pred nezakonitim in nesmotr- 
nim razpolaganjem, skupin- 
sko-lastniškim ravnanjem in 
različnimi oblikami privatizaci- 
je, pri čemer bo vztrajal na 
izvajanju ukrepov odgovorno- 
sti v okviru svoje pristojnosti. 
Več skrbi pa bo namenil tudi 
varstvu družbenih sredstev s 
katerimi upravljajo organi in 
organizacije v federaciji, kakor 
tudi varstvu dogovorjene poli- 
tike na področju splošne, 
skupne in investicijske porabe. 
Pravobranilec se bo posebej 
zavzel za povrnitev vseh pre- 
sežkov sredstev v samouprav- 
nih interesnih skupnostih in 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Okrepljena odgovornost virov in sredstev 

obveščanja za javno besedo JIoiiž an 

V oteženih pogojih za delovanje sistema obveščanja do domače in tuje javnosti 
se je povečala tudi odgovornost za pravočasno, popolno in kakovostno 
informacijo 
ZIS je bil v preteklem letu aktivnejši z več pobude pri obveščanju javnosti o 
svojem delu, to prakso pa so uporabljali tudi zvezni upravni organi 
Okrepljena propagandna dejavnost blokovskih informativnih sistemov do naše 
države zahteva pravočasne preventivne ukrepe in protiakcije na področju 
obveščanja 
Skupaj z drugimi nosilci informativne dejavnosti si je sekretariat prizadeval, da 
se na najučinkovitejši način posredujejo naša informativna sporočila v tujino 

Zaradi izredno nezadovolji- 
ve situacije v mednarodnih 
odnosih in velikih ekonomsko- 
političnih problemov v državi 
so bili pogoji za učinkovito de- 
lovanje sistema obveščanja do 
domače in tuje javnosti zelo 
oteženi. Povečala se je odgo- 
vornost virov in sredstev obve- 
ščanja za p ravočasno, popol- 

no in kakovostno obveščanje. 
To je poudarjeno v Poročilu 

o delu Zveznega sekretariata 
za informacije v letu 1983, ki je 
bilo poslano v obravnavo dele- 
gatom v Skupščini SFRJ. Pri 
tem je poudarjeno, da so vse 
večja medblokovska konfron- 
tiranja in pospešena tekma o 
oborožitvi spremljana z okrep- 

ljenim propagandnim delova- 
njem blokovskih informativnih 
sistemov do naše države. Na- 
kopičeni, predvsem gospodar- 
ski problemi, so protijugoslo- 

vanskim in protikomunistič- 
nim silam povod, da postavijo 
pod vprašaj socialistično sa- 
moupravljanje in ugled Jugo- 
slavije v svetu. 

pooaoeoocoeoooooeoooooooooosccooooocoBCios 

I* poročilo o delu zveznega sekretariata za in- s 
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V takšnih pogojih, kot je po- 
udarjeno v poročilu, je Zvezni 
sekretariat za informacije svo- 
jo dejavnost usmeril predvsem 
v programiranje informativne- 
ga delovanja do domače in tu- 
je javnosti, pospešeno anali- 
tično spremljanje domače in 
tuje informativne dejavnosti, 
kritično analizo delovanja vi- 
rov informacij in javnih glasil, 
kot tudi na učinkovitejše pove- 
zovanje virov informacij v 
zveznih organih s sredstvi jav- 
nega obveščanja. 

JAVNOST JE 
POPOLNEJE 
OBVEŠČENA O 
POLITKI ZIS 

V središču pozornosti sekre- 
tariata v letu 1983 je bilo spre- 
jetje in izvajanje Dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije, kot tudi priprava reso- 
lucije o družbenoekonom- 
skem razvoju v letu 1984, nato 
pa pomembna srečanja, kot je 
bilo sedmo srečanje neuvršče- 
nih in šesto zasedanje UNC- 
TAD v Beogradu, proslava 40- 
letnice II. zasedanja AVNOJ-a, 
priprave na XIV. olimpijske 
igre v Sarajevu in drugi do- 
godki. 

Domači in tuji javnosti je bila 
pogosteje, pravočasneje in 
bolj organizirano nudena mož- 
nost objektivne obveščenosti 
o politiki Zveznega izvršnega 
sveta in zveznih organov. Ob 
sprejemanju pomembnih 
ukrepov, ki so bili pomembni 
za javnost, so bili pripravljeni 
ustrezni programi obveščanja, 
v času sprejemanja pa je bilo 
zagotovljeno pojasnjevanje 
posameznih aktualnih vpra- 
šanj ter reagiranje na pripom- 
be in sugestije v javnosti. 

Uveljavljena je praksa, da se 
novinarjem pred in po seji ZIS 
obrazlagajo pomembnejše te- 
me, stališča in sklepi ZIS. Po 
oceni iz poročila je ZIS postal 
aktivnejši z več pobud pri ob- 
veščanju javnosti o svojem de- 
lu, to prakso pa so sprejeli tudi 
zvezni upravni organi, čeprav 
so še upravičene pripombe na 
račun odprtosti virov informi- 
ranja. 

Zvezni sekretariat za infor- 
macije je v preteklem letu 
sprejemal ukrepe in dajal po- 
bude za zagotavljanje pravo- 
časnega in kakovostnega ob- 
veščanja državljanov SFRJ na 
začasnem delu v tujini, upo- 
števajoč pri tem tudi varstvo 
njihovih ,interesov in krepitev 
zvez z domovino. Pri uresniče- 
vanju teh nalog je neposredno 
sodeloval z vsemi sredstvi ob- 
veščanja, predvsem pa s časo- 
pisno agencijo Tanjug in spe- 
cializiranimi redakcijami. 

IZVIRNO OBVEŠČANJE 
TUJIH DOPISNIKOV 

Pri obveščanju tuje javnosti 
in informativni i ejavnosti do 
tujine je bilo v preteklem letu 
bolj kot prejšnja leta uporab- 
ljeno izvirno obveščanje stal- 
nih in začasnih t*jjih dopisni- 
kov. Izboljšana jo bila vsebina 
in oblika naših informativnih 
sporočil s čemer je bila zago- 
tovljena večja učinkovitost pri 
njihovem posredovanju. Upo- 
rabljene so bile vse oblike ob- 
veščanja, najpomembnejšo 
vlogo pri tem pa so imeli Ta- 
njug, Radio-Jugoslavija, ma- 
tične radio-televizijske organi- 
zacije, redakcija NIU »Jugoslo- 
vanska stvarnost«, časopis 
»Aktuelna pitanja socijalizma« 
in »Filmske novosti«. Njihovi 
programi so namenjeni tujini, 
financirajo pa se iz proračuna 
federacije. 

Izmenjave obiskov na visoki 
ravni so prav teko prispevale h 
krepitvi bilateralnega sodelo- 
vanja na tem področju in po- 
polnejšem obveščanju javnosti 
v posameznih državah. 

V poročilu je poudarjeno, da 
si je sekretariat v preteklem le- 
tu prizadeval vzpostaviti čim 
tesnejše sodelovanje med do- 
mačimi viri obveščanja in tuji- 
mi dopisniki, od katerih jih je 
104 stalno akreditiranih v Ju- 
goslaviji, 15 je stalno akrediti- 
ranih, vendar s sedežem v so- 
sednih državah in 808 poseb- 
nih poročevalcev. K temu so 
precej prispevala srečanja in 
razgovori najvišjih funkcionar- 
jev s predstavniki tujih sred- 
stev obveščanja, kar je nalete- 
lo na širok odmev v teh drža- 
vah. Posebej koristna so bila 
neformalna srečanja s tujimi 
dopisniki v mednarodnem 
prescentru v Beogradu. Poleg 
tega se od lani uporablja še 
ena nova oblika aktivnosti - ob 
obiskih tujih državnikov so da- 
jali naši najvišji voditelji inter- 
vjuje tujim sredstvom obve- 
ščanja. 

Gledano v celoti, je poudar- 
jeno v poročilu, so bili v letu 
1983 doseženi ugodni rezultati 
pri delu s tujimi novinarji, če- 
prav še niso bile izkoriščene 
vse možnosti za njihovo nepo- 
srednješe obveščanje o posa- 
meznih dogajanjih ali aspektih 
naše notranje in zunanje poli- 
tike. 

INFORMATIVNA 
DEJAVNOST DO 
TUJINE 

Informativno oejavnost do 
sosednih držav so prevzeli ne- 
posredni nosilci te dejavnosti v 
republikah in pokrajinah zara- 
di bolj koordiniranega delova- 

nja. Posebno pozornost pa za- 
služi sodelovanje naše države 
na tem področju z neuvrščeni- 
mi in državami v razvoju. Na ta 
način se uveljavljajo temeljna 
načela politike in gibanja ne- 
uvrščenosti obenem pa se širi 
resnica o našem družbenopo- 
litičnem sistemu. V sredstvih 
obveščanja teh držav je vse 
več izvirnih pisanih in avdiovi- 
zualnih gradiv, kar je prišlo po- 
sebej do izraza ob40-letnici II. 
zasedanja AVNOJ. 

Informativna dejavnost do 
socialističnih držav je bila 
usmerjena na objektivno obve- 
ščanje o notranji in zunanji po- 
litiki, čeprav so bila reagiranja 
tudi na posamezne teze, ki so 
se pojavile v sredstvih obve- 
ščanja v teh državah. Ko je go- 
vor o informativni dejavnosti je 
poudarjeno, da se je le-ta odvi- 
jala v pogojih zaostrovanja 
mednarodnih političnih in 
ekonomskih odnosov. Zaradi 
tega se v glasilih teh držav 
kljub poskusom, da se objek- 
tivno prikaže stanje in proble- 
mi našega* razvoja nadaljuje 
politično-propagandni pritisk 
na nekatere naše temeljne 
opredelitve. Pri tem si sovraž- 
na emigracija prizadeva na 
propagandnem področju raz- 
glasiti »demokratično« opozi- 
cijo, pri tem pa daje politično 
fasado fašističnemu gibanju, 
ki se ni odrekel niti vseh ciljev 
niti terorističnih metod. V ne- 
katerih zahodnih državah tole- 
rirajo politično-subverzivno 
delovanje sovražne emigraci- 
je, kar je omogočilo, da se po- 
javljajo v sredstvih obveščanja, 
naša država pa je na to reagi- 
rala po diplomatskih kanalih in 
v stikih s tujimi redakcijami. 

Precej pozornosti je sekreta- 
riat posvetil obveščanju izse- 
ljencev, k čemur je prispevala 
direktna vzpostavitev direktnih 
satelitskih informativnih radij- 
skih prenosov (95). 

Pri pripravi sedmega sreča- 
nja neuvrščenih držav je se- 
kretariat pripravljal stališča o 
sodelovanju neuvrščenih 
držav o obveščanju, kar je pri- 
spevalo k oblikovanju sklepov 
in priporočil srečanja na tem 
področju. Aktivno je sodeloval 
pri izvajanju sklepov srečanja 
o sklicu Splošne konference 
ministrov za informacije nera- 
zvitih držav in pripravil stališča 
za sodelovanje naše delegaci- 
je na tem srečanju. 

V preteklem letu je sekreta- 
riat neposredno sodeloval z 
nosilci informativne dejavno- 
sti, ki sodelujejo pri obvešča- 
nju tujine in si prizadeval, da bi 
bili programi zasnovani in 
izvajani tako, da se na najbolj 
učinkovit način zagotovi poši- 

ljanje naših informativnih spo- 
ročil v tujino. 

POVEČANA VLOGA 
ORGANOV 
FEDERACIJE KOT 
VIROV OBVEŠČANJA 

Zvezni sekretariat za infor- 
macije je pripravil Osnutek za- 
kona o temeljih sistema javne- 
ga obveščanja, ki ga je sprejel 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ in 
ga dal v javno razpravo. 
Osnovni namen tega zakona je 
popolnejše vključevanje siste- 
ma javnega obveščanja v sa- 
moupravne tokove družbe kot 
njenega integralnega dela. Z 
njim se zagotavlja popolnejša 
obveščenost, povezanost in 
odgovornost vseh udeležen- 
cev v javnem obveščanju in ja- 
snejša vloga delovnih ljudi in 
občanov kot aktivnih udele- 
žencev pri dajanju in uporabi 
informacij. 

Poseben problem predstav- 
lja razvoj in delovanje družbe- 
nega sistema obveščanja, ki je 
tudi v delovnem področju se- 
kretariata. V poročilu je po- 
udarjeno, da so v pristojnosti 
Zveznega sekretariata za pra- 
vosodje in organizacijo zvezne 
uprave vse naloge, ki se nana- 
šajo na organizacijo in razvoj 
informacijskega sistema zvez- 
nih organov in da je zaradi 
takšne delitve oteženo uspeš- 
no delovanje nalog družbene- 
ga sistema obveščanja, racio- 
nalna uporaba kadrov in opre- 
me, podvajajo pa se tudi stro- 
ški. Zaradi tega je predlog, da 
se te naloge združijo pri enem 
organu, ki bo po svoji kadrov- 
ski in tehnično-tehnološki 
opremljenosti nudil garancijo 
za uspešno uresničevanje ce- 
lotnega družbenega sistems 
obveščanja. 

V prihodnjem obdobju je 
nujno, da se organi federacije, 
kot viri informacij bolj aktivira- 
jo ter samoiniciativno obve- 
ščajo javnost o rezultatih svo- 
jega dela in ukreprh, ki jih 
sprejemajo in predlagajo. Po- 
membno je tudi, da sekretariat 
zagotovi neposredno izvirno 
obveščanje tujih novinarjev o 
posameznih temah in dogod- 
kih v vsakodnevnih delovnih 
stikih. 

Ko gre za vprašanje progra- 
miranja naše informativne de- 
javnosti do tujine še naprej 
prevladuje prepričanje, da so 
nosilci samo pristojni organi in 
specializirane ustanove. Treba 
pa je začeti široko družbeno 
akcijo in mobilizirati vse po- 
tenciale pri reševanju proble- 
mov na terh področju, pred- 
vsem pa pobud in odgovorno- 
sti vseh subjektov obveščanja. 
Vsi nosilci mednarodnega so- 
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delovanja, posebej na področ- 
ju gospodarstva, turizma, zna- 
nosti, kulture in prosvete bi 
morali biti aktivnejši na po- 
dročju obveščanja, ker posa- 
mezna tuja propaganda zahte- 
va pravočasne preventivne 
ukrepe in protiakcije. 

Glede na izjemno veliko vlo- 
go sistema javnega obvešča- 
nja pri obveščanju domače 
javnosti v tujini je nujno, da se 
okrepi odgovornost za javno 
besedo funkcionarjev in vseh 
virov informacij oziroma razvi- 
ja odgovoren idejno-političen 

ter profesionalen odnos v re- 
dakcijah. 

V poročilu je poudarek tudi 
na materialno-finančnih teža- 
vah s katerimi se srečujejo po- 
sebej specializirane ustanove 
pri opravljanju informativnih 

dejavnosti do tujine. Zaradi te- 
ga je treba nujno poiskati traj- 
nejše rešitve in to skupaj z re- 
ševanjem problemov zagotav- 
ljanja sredstev za uresničeva- 
nje tekočih programov aktiv- 
nosti nosilcev informativne de- 
javnosti do tujine. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
11. julija 1984 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopoli- 
tičitega zbora SUupSčine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
11. juiija 1964. 

Zbo' zdfuienaga dala. Zbor občin in Družbenopolitični 
zbo' bodo obravnevali: 

- poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1981 do 1985 v letih 
1983 in 1984 z oceno možnosti razvoja v letu 1985. 

Zbor tdružsriecjs dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- poročilo o uresničevanju zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984; 

- predlog zakona o obveznem posojilu SR Slovenije v letu 
1984; 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji 

upravni šoii, s predlogom zakona; 
- osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem zne- 

sku sredstev za financiranje programa graditve in moderniza- 
cije tehnične baze Radia Jugoslavija v obdobju od leta 1981 
do 1990. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- poročilo o izgubah In vzrokih izgub v SR Sloveniji v letu 

1983 ter o načinih in možnostih za njihovo pokrivanje v letu 
1984. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 
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