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OSNUTEK DOLGOROČNEGA PLANA
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (ESA-673)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 55. seji dne 5. 3.
1985 obravnaval:
- OSNUTEK DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA
OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena in 248. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SRS za družbeno planiranje,
- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za družbeno planiranje,
- Franc JAMŠEK, namestnik direktorja Zavoda SRS za
družbeno planiranje.

UVODNA POJASNILA
Osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 je pripravljen
skladno z Odlokom o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986
do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do
leta 2000 (Ur.l. SRS, št. 17/78, št. 20/80, št. 26/83, št.
6/84, št. 40/1984) in Smernicami za dolgoročni plan
Slovenije (Ur.l. SRS, 27/84).
Po Zakonu o sistemu družbenega planiranja in
družbenem planu SR Slovenije dolgoročni plan
določa splošno orientacijo za razvoj gospodarstva
in družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja,
spremembe v strukturi proizvajalnih sil družbe in

razvoj samoupravnih socialističnih produkcijskih
odnosov, ki jih je treba uresničiti v obdobju, za
katero se sprejema dolgoročni plan; politiko za
usmerjanje^procesa urbanizacije; temeljne usmeritve za razvoj mest in naselij; politiko prostorskega
urejanja in posegov, razvoj in varstvo kmetijskih
zemljišč in gozdov, varstvo in izboljšanje življenjskega okolja in ohranitev ter razvoj naravnih in z
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja,
pogoje za delo, bivanje, kulturo in rekreacijo in za
preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, porabi, prometu blaga in storitev
in se odražajo v človekovem okolju, dolgoročne in
razvojne usmeritve kadrov in politiko zadovoijeva-

Strokovne podlage za osnutek dolgoročnega
plana so pripravili:
Maja Bergant, Anton Birsa, mag. Neven Borak, Andrej
Briški, Branko Bužan, Fedor Cerne, Franc Debevec, Franc
Dragan, Dagmar Fajdiga, Jurij Furlan, Milenka Gaberšek,
mag. Pavle Gmeiner, Matjaž Hanžek, Franc Jamšek, Mar'gita Jančič, Andrej Kavčič, Dušan Kidrič, Jerina KodeljaStarin, dr. Vladimir Kokole, Zlatko Lavrenčič, Božena Leonardi, dr. Ivo Lavrač, Uroš Lokošek, Anastazija Marinšek,
Milena Mirkovič, Matej More, Stojan Pečlin, dr. Anton
Povše, Peter Srakar, Aloiz Stare, Igor Strmšnik, Marjeta
Šiško-Debeljak, Rado Škrabar, Dunja Ukmar-Hvastja, Igor
Umek in Bogdan Zeilhofer.

Poleg prispevkov navedenih sodelavcev smo uporabili
tudi ekspertize in analize, ki so jih za Analizo razvojnih
možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000 pripravili: Jože Novinšek, Zivko Pregl, Janez Sterniša, dr. Pavle
Sicherl in Peter Tribušon.
Kartografsko zasnovo in pripravo so izdelali: Iva
Božič, Milena Hribar, Zlatko Lavrenčič, Marjan Podobnikar (vodja) in Majda Vogelnik.
Pripravo strokovnih podlag so vsebinsko usmerjali in
usklajevali: mag. Neven Borak, Andrej Briški, Franc
Jamšek, Zlatko Lavrenčič, Jože Zakonjšek in Bogdan Zeilhofer.
Pripravo strokovnih podlag je vodil mag. Neven Borak.

nja osebnih in skupnih potreb delovnih ljudi in
občanov.
Dolgročni plan je podlaga in splošna orientacija
za opredelitev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti ali za njihovo
urejanje z zakoni in drugimi akti teh skupnosfi.
Sestavine dolgoročnega plana, ki se nanašajo na
dobrine splošnega pomena, sestavine, ki se
nanašajo na omrežje naselij in njihova območja, na
organizacijo dejavnosti in na zasnovo namenske
rabe prostora na teh območjih, ter sestavine, ki se
nanašajo na infrastrukturna omrežja magistralnega
in regionalnega pomena, so obvezno izhodišče za
pripravo dolgoročnih planov drugih nosilcev in za
pripravo srednjeročnih planskih aktov.
V dolgoročnem planu so opredeljene le temeljne
razvojne usmeritve, nujne za zagotovitev uresničevanja temeljnih družbenih interesov in potreb, ne
vsebuje pa materialnih obveznosti in odgovornosti.
V osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 so razčlenjene
temeljne opredelitve, smeri in razvojni elementi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Na
tej podlagi so v osnutku dolgoročnega plana ugotovljeni poglavitni dolgoročni problemi dosedanjega razvoja, določene glavne smeri družbenoekonomskega razvoja in začrtane smeri za njihovo uresničevanje. Gledano časovno, osnutek plana
pokriva obdobje druge in tretje faze uresničevanja
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Glede na zaostrenost sedanjega položaja pa bodo
rezultati uresničevanja prve faze dolgoročnega
programa lahko zelo pomembno vplivali na
začetne pogoje in možnosti razvoja v obdobju dolgoročnega plana tako v kvalitatitvnem kot v kvantitativnem pogledu.
Razmere v svetu so negotove, pa tudi v SFR
Jugoslaviji in SR Sloveniji je zaradi številnih vprašanj pri uresničevanju stabilizacije težko napovedati bodočnost. Vse to seveda ne govori proti dolgoročnemu planiranju. Nasprotno, brez nenehnega presojanja dolgoročnih možnosti razvoja in
dolgoročno zastavljene strategije ni mogoče smotrno urejati niti tekočih zadev.
Leto 2000 je blizu. Ob tem ko razvojne spremembe v svetu odpirajo številne možnosti in preizkušnje, je treba realno odmerjati našo perspektivo.
Zato so pomembna predvsem kakovostna vprašanja
razvoja. Kljub relativnosti svetovnih meril razvoja in
gospodarjenja je ena osrednjih misli tega plana, da
bo treba pospešiti naše odpiranje v svet. Poskušali
smo poudariti nekatera področja-, ki jim tudi v svetu
vse bolj priznavajo usoden pomen: tehnologija,
informatika, hrana, energija in ekologija.
Priprava dolgoročnih planov se nekoliko razlikuje
od srednjeročnih. »Dolgoročni plani so vendarle
bolj splošna orientacija razvoja družbe in njenih
proizvajalnih sil kakor pa precizno določen akcijski program. Razglašati to orientacijo za obvezno,
bi pomenilo najprej sprejeti vse subjektivne omejenosti znanja in sposobnosti ljudi glede predvidevanja bodočega družbenega razvoja. Napake te
vrste pa se neizogibno izražajo, toliko bolj, če se
plani nanašajo na daljšo časovno obdobje«.")
Zato je osnovna metodološka značilnost dolgoročnih planskih aktov širša izbira razvojnih možnosti
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ob hkratni večji negotovosti vsake od njih. Tudi ta
izbira ni neodvisna od sedanjega stanja. Pri dolgoročnem razmišljanju izstopajo nekateri posebni elementi, ki jih pri srednjeročnem planiranju ni
mogoče v celoti upoštevati. Predvsem je bolj
poudarjena problematika socialnega razvoja, ki vsebuje člQvekove sociološke, psihološke, politološke
in druge razsežnosti — čeprav jih podrobno ne
razčlenjujemo. Specifično za analiziranje dolgoročnih razvojnih možnosti je podrobnejše obravnavanje prostorskega vidika razvoja. Za dolgoročni razvoj pa je značilna tudi večja teža tehnološkega
napredka in informatike. Ob upoštevanju narave
dolgoročnega razvoja, razmeroma težkega materialnega stanja in potrebe, da se razvojna prizadevanja samoupravne sociaclistične družbe razlikujejo
od podobnih drugje, bo treba pri bodočih razmišljanjih o našem dolgoročnem razvoju kot vzpodbudo
in vsebino razvoja bolj uveljaviti kulturo v najširšem
pomenu besede.
Pri pripravi osnutka dolgoročnega plana so bili
poleg smernic za pripravo dolgoročnega plana Slovenije upoštevani izsledki številnih raziskav in drugi
viri, ki so bili na razpolago v SR Sloveniji, zlasti pa
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju
1986—1995/2000. Osnutek plana obravnava celoto
družbene reprodukcije. Začenja s pregledom razvojnih vprašanj ob prehodu v naslednje dolgoročno
obdobje s poudarkom na nesorazmerja in kritične
točke v preteklem razvoju, da bi tako izostrili izhodišča, ki jih moramo upoštevati pri planiranju nadaljnjega razvoja. Temu sledijo temeljni cilji družbenoekonomskega razvoja. Za cilji so prikazane globalne možnosti dolgoročnega razvoja Slovenije,
kjer so dane projekcije gibanja prebivalstva, zaposlenosti in kadrov ter z globalnim in sektoriziranim
ekonometričnim modelom pripravljene projekcije
gibanja družbenega proizvoda in osnovni proporci
njegove delitve kot podlaga za oblikovanje razvojnih strategij na posameznih področjih oziroma
vidikih planiranja. V tej fazi priprave osnutka plana
ni bil upoštevan možen vpliv pokrivanja negativnih
tečajnih razlik na razvojne možnosti slovenskega
gospodarstva. Ti in še nekateri možni drugi vplivi
bodo preverjeni do priprave predloga plana tudi v
povezavi z razpravo o osnutku dolgoročnega plana
Jugoslavije.
Posebej so poudarjeni trije vidiki (tehnološki razvoj, sodelovanje v Jugoslaviji in mednarodno ekonomsko sodelovanje) kot stalnice, ki jih je treba
upoštevati pri planiranju drugih področij, saj na eni
strani označujejo spremembe pri faktorjih razvoja,
na drugi strani pa našo vpetost v jugoslovanski in
širši mednarodni prostor. Za tem je obravnavan
razvoj gospodarskih dejavnosti, kjer so opredeljene
usmeritve za usklajen razvoj infrastrukturnih in
preostalih gospodarskih dejavnosti ter usmeritve za
razvoj družbenih dejavnosti, kjer so opredeljene
nujne spremembe pri zadovoljevanju potreb preko
teh dejavnosti.
Pri regionalnem razvoju so podane usmeritve za
doseganje čim skladnejšega razvoja območij v Sloveniji v luči izenačevanja možnosti za življenje in
delo delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji. Posebej je treba poudariti, da so v ta plan prvič in
integralno v strategijo razvoja vključeni urejanje
prostora, varstvo dobrin splošnega pomena in oko-
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Ija z usmeritvami za poselitev, organizacijo dejavnosti v prostoru, rabo prostora in krajinsko preobrazbo, urejanje okolja ter usmeritve za usklajevanje
navzkrižnih interesov v prostoru. Na koncu so
podane usmeritve za razvoj SLO in DSZ.
Sestavni del tega plana sta kartografski prikaz
razmestitve in povezav prostorsko pomembnih
funkcij, ki vsebuje koncepte in strategijo razvoja
posameznih področij v SR Sloveniji, ter tabelarična
dokumentacija.
Osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije je
vzpodbuda delovnim ljudem in občanom v SR Sloveniji k ustvarjalnem razmišljanju o našem razvoju
do konca tega stoletja. H kakovosti teh razmišljanj
bodo prispevala tudi strokovna, raziskovalna, družbenopolitična in druga gradiva, ki so že prisotna v
naši javnosti oziroma bodo pripravljena v nadaljnji
razpravi. Vse to bo omogočilo soočanje številnih,
tudi različnih pogledov, in na teh spoznanjih oblikovanje razvojne usmeritve na daljši rok. Za to bo
potrebno veliko ustvarjalnosti, vztrajnosti, strpnosti
in realizma.
Osnutek dolgoročnega plana je tudi pomembna
osnova za dolgoročne plane tistih samoupravnih
organizacij in skupnosti, ki so po odloku dolžne
pripraviti in sprejeti dolgoročne plane. Zato je
nujno, da nosilci dolgoročnega planiranja
pospešijo delo pri pripravi svojih dolgoročnih razvojnih programov in planov, saj bo le na tej osnovi

možno usklajevati poglede v zvezi s skupnimi dolgoročnimi razvojnimi usmeritvami in opredeliti
skupno politiko razvoja SR Slovenije. Sočasnost je
še posebej nujna v zvezi s tistimi predlaganimi
usmeritvami v osnutku dolgoročnega plana, ki naj
bi predstavljale obvezna izhodišča za pripravo dolgoročnih planov, pozneje pa tudi srednjeročnih
planskih aktov nosilcev planiranja.
Vse to opozarja, da bo potrebno pospešiti pripravo dolgoročnih planov v organizacijah združenega dela in dolgoročnih planov v občinah, da bi v
času javne razprave o osnutku dolgoročnega
plana SR Slovenije lahko pristopili k usklajevanju
in dokončnem oblikovanju tako temeljnih razvojnih usmeritev kot elementov obveznih izhodišč
dolgoročnega plana SR Slovenije. Osnutek, ki ga
dajemo v javno razpravo mora med delavci, delovnimi ljudmi in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih vzpodbuditi ustvarjalno iskanje
takšnih razvojnih rešitev, ki so strokovno in znanstveno utemeljene in ki odpirajo vizijo razvoja
samoupravne socialistične družbe, da bi v dolgoročnih planih oblikovali usmeritve, ki bodo predstavljale realno pa tudi ambiciozno osnovo za naš
družbeni razvoj.
*) Edvard Kardelj: O sistemu samoupravnega planiranja. Ljubljana, Državna založba Slovenije 1979, sir. 167-8.

RAZVOJNA VPRAŠANJA OB PREHODU V NASLEDNJE DOLGOROČNO OBDOBJE
1. Socialistična republika Slovenija je v svojem povojnem
razvoju dosegla pomembne rezultate na gospodarskem,
socialnem in političnem področju in bistveno spremenila
strukturo gospodarstva in družbe. Iz dežele z okoli 50%
kmečkega prebivalstva z le 16% zaposlenega prebivalstva od
skupnega prebivalstva je ob zelo dinamičnem razvoju hitro
dosegla polno zaposlenost in dosegla raven srednje razvite
industrijske države. Poprečna stopnja rasti družbenega proizvoda je bila za obdobje 1953—1981 6,9%, poprečna stopnja
rasti družbenega proizvoda na prebivalca pa okoli 6%, kar je
visoka stopnja tudi v svetovnem merilu. Najhitrejša gospodarska rast je bila dosežena v desetletju po začetku uvajanja
samoupravljanja, ki je omogočilo hitro mobilizacijo človeških
in materialnih zmogljivosti.
Z družbenega stališča je bila v tem obdobju zlasti
pomembna zelo hitra rast zaposlenosti. Odstotek zaposlenih
v celotnem prebivalstvu se je zvišal z 19% v letu 1953 na 32% v
letu 1964, ko smo že skoraj dosegli odstotek zaposlenih v
celotnem prebivalstvu, kot je znašalo poprečje v industrijsko
razvitem delu Evrope. Slovenija je izredno hitro mobilizirala
glavne presežke kmetijskega prebivalstva in v začetku šestdesetih let po 100-letni tradiciji izseljevanja prebivalstva postala
dežela, ki je omogočila zaposlitev svojim prebivalcem. To je
bil pomemben dogodek v slovenski zgodovini in hkrati ena
najhitrejših pretvorb te vrste v Evropi.
Tem spremembam pa niso sledile ustrezne spremembe v
produktivnosti dela niti v izobrazbeni strukturi zaposlenih.
Usmerjenost na relativno enostavno in manj zahtevno strukturno preobrazbo v preteklem razvoju, ki je bila primerna in
učinkovita v prvem delu povojnega razvoja, je trajala
predolgo in ni pravočasno pripravila slovenskega gospodarstva na potrebne kakovostne spremembe za prehod na
višjo, zahtevnejšo stopnjo razvoja. Dodatna zamuda, s
katero vstopamo v evropski in svetovni prostor, je posledica
samozadovoljstva in nerazumevanja, da določena gospodarska strategija, ki je bila uspešna in je odigrala svojo vlogo v
prejšnji fazi razvojnega procesa, postaja ovira za nadaljnji
razvoj, če se ne pretvori v novo kakovost, in posledica vse
manjšega izkoriščanja razpoložljivih proizvodnih faktorjev in
poročevalec

zmanjševanja učinkovitosti gospodarjenja, kar je značilno za
vso Jugoslavijo, ter poslabšanja mednarodnih razmer. Neprilagajanje spremenjenim zunanjim razmeram je značilno za
pretekli razvoj jugoslovanskega in s tem tudi slovenskega
gospodarstva. Značilen primer je sprememba cen nafte leta
1973, ki je naprimer prispevala k padcu poprečne rasti realnega družbenega proizvoda v skoraj vseh deželah OECD in v
deželah v razvoju, ki nafto uvažajo, pri nas pa se je učinek
izredno poslabšanih odnosov menjave ustavil pri neuravnovešeni trgovinski bilanci in ob itak zapostavljenem obvladovanju energetskih problemov ni povzročil bistvenih sprememb v
razvojni politiki in obnašanju pri varčevanju z energijo in
strukturnem prilagajanju gospodarstva.
Kontinuirano upadanje učinkovitosti gospodarjenja je
sprožilo proces zniževanja dolgoročne stopnje rasti družbenega proizvoda, povečevanja proizvodnih stroškov in s tem
zmanjševanja konkurenčne sposobnosti ter rast tistega
dela inflacije, ki izhaja iz neusklajenih odnosov v delitvi. Ko
je Jugoslavija poskušala zaustaviti proces zmanjševanja dolgoročne stopnje rasti z zadolževanjem, je začasno zadržala
višjo stopnjo rasti družbenega proizvoda, vendar na bistveno
dražji in ekonomsko neracionalen način, saj hkrati gospodarstvo ni bilo usposobljeno za vračanje dolgov.
2. Poleg značilnosti preteklega razvoja, ki jih deli z vso
Jugoslavijo, so se v Sloveniji pokazale tudi nekatere posebnosti, zlasti pri strukturi proizvodnje in zaposlenosti. S stališča dolgoročnega razvoja je gotovo najpomembnejše, da
ima Slovenija največji odstotek nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev in najmanjši odstotek delavcev z visoko in
višjo izobrazbo ob hkratnem stalnem večanju izobrazbene
ravni prebivalstva. To jasno kaže ekstenzivnost in neselektivnost preteklega razvoja, ko se gospodarstvo ob odsotnosti
tržne prisile in dejanskega planskega usmerjanja ni pravočasno preusmerilo na kakovostne faktorje in usmeritve.
V industriji kot glavnem nosilcu strukturnih sprememb v
preteklem razvoju ima Slovenija večji odstotek delovno intenzivnih dejavnosti in manjši odstotek tehnološko in razvojno
intenzivnih dejavnosti ne le v primerjavi z razvitimi državami,
ampak tudi z Jugoslavijo kot celoto. Pa tudi znotraj tehno3

loško in razvojno intenzivnih dejavnosti so močno zastopani
elementi ekstenzivnega razvoja.
Napredek v družbenih dejavnostih pri zadovoljevanju
potreb prebivalstva je očiten. Na tem področju smo dosegli
relativno višjo raven zadovoljitve potreb v primerjavi z razvitimi državami, kot je raven ekonomske razvitosti. Z višanjem
minimalne ravni zadovoljevanja določenih potreb, ki jih zadovoljujemo po načelu solidarnosti, se vse bolj izenačujejo
osebni pogoji vključevanja v delo in družbo, kar vodi k
večji enakopravnosti v tem pogledu.
Pomemben napredek je dosežen pri zmanjševanju razlik v
stopnji razvitosti območij v slovenskem prostoru. V sedemdesetih letih je bila stopnja rasti družbenega proizvoda in
zaposlenosti na manj razvitih območjih večja od poprečja za
Slovenijo, pomembni rezultati so bili doseženi pri družbenih
dejavnostih in infrastrukturi.
Priliv v mesta je bil velik, vendar je urbanizacija naraščala
■ počasneje od industralizacije. To je na eni strani preprečilo
preveliko koncentracijo, ki bi zaradi slovenskega reliefa še
veliko prej zaostrila probleme okolja, na drugi strani pa razpršenost bivališč in delovnih mest postavlja nove probleme
stroškov take razporeditve. Glede na doseženo stopnjo razvoja je profesionalna mobilnosUmajhna.
Pri gospodarjenju z naravnimi viri so se zmanjševale
kmetijske obdelovalne površine zaradi opuščanja in zaradi
velikih in družbeno nenadzorovanih posegov, zlasti na najprimernejših kmetijskih zemljiščih, kar je zaradi ireverzibilnosti procesov poselitve izredno nevarna težnja. Hipoteka
preteklega razvoja se ne kaže le v pomanjkanju upoštevanja
dolgoročnih družbenih interesov, temveč tudi v zanemarjeni
informacijski bazi in zaostanku pri relevantnih strokovnih
analizah. Inventarizacija in valorizacija zemljišč in drugih
naravnih virov je potreben pogoj za boljše odločitve pri novih
investicijah kakor tudi pri sanaciji obstoječega stanja. Najbolj
opazna fizična sprememba je nastala v obstoječem omrežju
mest, zlasti še v obmestnih naseljih in na območju novih
urbanih središč. Težave zaradi uporabe zemljišč za poselitev
so v obmestnih naseljih še bolj pereče kot v samih mestih.
Dosedanji razvoj industrializacije in urbanizacije je v Sloveniji zaradi posebnih pokrajinskih razmer potekal intenzivno na manjšem delu ozemlja in je zaradi ekstenzivnega
razvoja in neupoštevanja zakonitosti naravnega ravnotežja
ponekod povzročil že kritično onesnaževanje okolja ter
velike stopnje izčrpanja nekaterih naravnih virov. Nakopičeni problemi na tem področju bodo bistveno vplivali na
nadaljnje možnosti za dolgoročni razvoj in bodo zahtevali
povsem drugačno obravnavo ekološkega vidika razvoja kot v
preteklosti. Ukrepi v preteklosti so sicer omenili nekatere
primere onesnaževanja okolja, drugod so se razmere še poslabšale.
3. V razvojni politiki Jugoslavije so se pokazali problemi
zlasti zaradi njene nedorečenosti in nezadostne operacionalizacije; v avtarkičnem zapiranju pred svetovnim trgom; v
pomanjkanju makroekonomskega usklajevanja in učinkovitih rešitev za družbeno smotrno uporabo sredstev, delitev
dela in izpolnitev skupnih razvojnih nalog, kar je v praksi
povzročilo družbeno neracionalno zapiranje v svojo organizacijo, občino in republiko; v materialnih neusklajenostih,
predvsem v preveliki usmeritvi na industrijo, zlasti predelovalno s stališča odločanja pa v velikem vplivu odtujenih
centrov odločanja in nezadostnem upoštevanju neposrednega nadzora delavcev nad razširjeno reprodukcijo. Nezadosten vpliv ekonomskih zakonitosti in tržnih meril ter velike
razlike pri pridobivanju dohodka kot posledica nedograjenosti in nedoslednosti pri posameznih rešitvah gospodarskega
sistema in samoupravnega sistema planiranja so ob visoki
inflaciji zelo ovirali racionalno odločanje delavcev in delovnih
ljudi v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih.
Medtem ko so se institucije samoupravnega sistema izredno širile, pa razvoj samoupravnih odnosov in kakovost
odločanja nista sorazmerno napredovala, in sicer zaradi
pomanjkljivosti pri strokovni pripravi odločitev in opredeljevanju družbenih meril gospodarjenja in mehanizmov ekonomskega sistema kakor tudi zaradi prevelikega vpliva etatističnih
in grupno lastninskih odnosov. Zato ostaja učinkovita operacionalizacija gospodarskega sistema pogoj za hitrejše uresničevanje ustavnih opredelitev o vlogi delavcev, kakor tudi
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za učinkovitejši gospodarski in socialni razvoj vse Jugoslavije.
4. Slovenija je danes po odstotku zaposlenih v celotnem
prebivalstu (42%) in odstotku zaposlenih v aktivnem prebivalstvu (84—88) v svetovnem vrhu, zato je jasno, da z
ekstenzivnim povečevanjem teh odstotkov ne moremo več
povečevati družbenega proizvoda na prebivalca. Analiza
razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000
je pokazala, da nadaljevanje teženj iz preteklega obdobja ne
bi zagotovilo zadovoljive gospodarske rasti, še manj pa učinkovito rast in kakovostnega gospodarskega in družbenega
razvoja.
Prestrukturiranje gospodarstva v smislu spremembe sektorske strukture proizvodnje, zaposlenosti in vloženih sredstev je le eden od dejavnikov družbene produktivnosti dela in
bo dala le pičle učinke, če ne bomo hkrati dosegli tudi
kakovostnega prestrukturiranja v smislu doseganja boljših
rezultatov in kakovosti odločanja v vseh dejavnostih, spremembe v miselnosti in obnašanju nosilcev odločanja ter
nadaljnjega razvoja in učinkovitega uresničevanja samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov temelječih na družbeni lastnini.
Da bi družbeni in dolgoročni učinki, za razliko od kratkoročnih in posamičnih, res postali osnovno vodilo za odločanje,
na vseh ravneh samoupravne in družbene organiziranosti
so potrebne bistvene spremembe ne le na strokovnem področju in pri izbiri instrumentov ekonomske politike, temveč
tudi pri ustvarjanju primernih družbenih razmer, v katerih
bodo spoznane smeri delovanja ekonomskih zakonitosti
izhodišča za usmerjevalne ukrepe družbe.
Analiza izhodiščnega stanja kakor tudi analiza predpostavk
o splošnih možnostih prihodnjega razvoja je jasno pokazala,
da bosta gospodarski in družbeni razvoj v prihodnjem
obdobju veliko zahtevnejša, z večjimi nevarnostmi, pa tudi
priložnostmi, kot je bilo to v preteklosti. Prekvalifikacije in
prezaposlitve bodo s socialnega vidika veliko zahtevnejše kot
do sedaj.
Po dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije si mora
vsa družba močno prizadevati, da bodo najprej zaustavljene
sedanje negativne težnje ter nato v nekajletnem obdobju s
postopno konsolidacijo gospodarstva pripravljeno in omogočeno polnejše izkoriščanje možnosti za dolgoročni razvoj.
Pri tem je lahko edina konstruktivna podlaga stvarna presoja
o materialnih možnostih, obstoječih strukturnih problemih in
protislovjih pri urejanju medsebojnih odnosov.
5. Svet je v globoki krizi, ki ni le ekonomska, temveč tudi
družbena in politična. Ta kriza je globalna, saj je zajela
zahodna razvita gospodarstva, socialistične države in
dežele v razvoju, ki so še posebej ranljive. Temelji na
nerešenih notranjih protislovjih družbenoekonomskega razvoja v posameznih državah z raznolikimi posebnimi razmerami in pojavnimi oblikami, kakor tudi na akumuliranih protislovjih v mednarodnih odnosih, na akcijah za nadaljnjo monopolizacijo razvitega dela sveta v odnosu na dežele v razvoju in
oboroževanju ter zaostrovanju odnosov med Vzhodom in
Zahodom na ekonomskem in drugih področjih.
Ta prepletenost ekonomskih in neekonomskih motivov, ki
odseva v politizaciji mednarodnih ekonomskih odnosov, velikih meddržavnih aranžmajih, neoprotekcionizmu, pomembnosti notranjih meril velikih transnacionalnih družb, se zelo
kaže in hkrati povzroča nestabilnost pri raznih elementih
valorizacijskega sistema pri mehanizmih mednarodnih ekonomskih odnosov (devizni tečaji, cene, obresti, carinski in
necarinski sistemi). Negotovost pri tem pomeni veliko prepreko pri izbiri dolgoročnih in pomembnih investicijskih
odločitev in odločitev za izbiro smeri in oblik vključevanja v
mednarodno delitev dela, za nas in za druge države. Vendar je
to realnost, s katero bomo morali živeti. Ti spremenljivi, velikokrat deformirani in manipulirani elementi svetovnega trga
so sicer pogoj, ki ga moramo upoštevati pri vključevanju v
mednarodno menjavo in s tem tudi pri urejanju odnosov na
domačem trgu, ne pa tudi brezrezervno sprejemati kot
podlago za urejanje notranjih odnosov.
Pospešeni tehnološki razvoj v svetu vstopa v kakovostno
novo fazo, iz katere bo razviti svet izšel z bistvenimi spremembami, kar zaostruje problem našega zaostajanja za
njim. Zato so pričakovane spremembe na tem področju hkrati
priložnost in izziv za prilagajanje in uvajanje teh potencialnih
poročevalec

možnosti i/ naše gospodarstvo in tudi za vključevanje v mednarodno delitev dela, pa tudi resna grožnja za nadaljnje slabšanje konkurenčne sposobnosti marsikatere panoge oziroma
dejavnosti slovenskega gospodarstva na jugoslovanskem,
zlasti pa mednarodnem trgu.
Da bi lahko ohranili in gradili svoje lastno pot družbenega
in gospodarskega razvoja, pomeni zato politika aktivnega in
učinkovitega prilagajanja spremenjenim zunanjim okoliščinam s stališča lastnih meril pomembno sredstvo in nujen
pogoj za uveljavljanje naše identitete in dolgoročne perspektive, odprtost v svet pa pogoj in imperativ razvoja. Nasprotno
pa zapiranje v avtarkijo pomeni znak slabosti.
6. Relativna razlika v razvitosti Slovenije v primerjavi z
razvitostjo drugih republik se z razvojem drugih republik in
avtonomnih pokrajin vse bolj zmanjšuje. Osnovne razlike
med sedanjim položajem v raznih republikah in pokrajinah
so posledica različne kakovosti razvoja. Čim hitrejši bo
gospodarski razvoj, tem prej se bodo razlike v stopnji razvitosti zmanjšale. Hkrati je učinkovit razvoj vseh, tudi razvitejših, nujen pogoj za večjo mobilnost dela in sredstev na
osnovi skupnih interesov za hitrejši razvoj manj razvitih
območij. Pri tem se bo pri višji stopnji rasti čas dohitevanja
sedanje ravni razvitejših republik in pokrajin zmanjševal, z
višjo stopnjo rasti pa se bo v manj razvitih republikah in
pokrajinah zmanjševala tudi relativna razlika med območji.
Zato je pri iskanju mehanizmov gospodarskega sistema in
ukrepov ekonomske politike treba upoštevati, da so rešitve, ki
zagotavljajo učinkovit razvoj vse Jugoslavije v resnici tudi
najbolj koristne za zmanjševanje razlik v materialnih pogojih
razvoja med republikami in pokrajinama.
7. V sedanjem trenutku, ko je učinkovita uporaba proizvajalnih sredstev, dela in znanja bistveno pomembna za naš
materialni in družbeni razvoj, ima družbena organizacija
procesa reprodukcije kot pomemben dejavnik družbene

produktivnosti dela izjemno vlogo pri načrtovanju in uresničevanju dolgoročne politike razvoja. Poleg pomena za
razvoj in učinkovitost proizvajalnih sil, kjer lahko nekatere
elemente povzamemo tudi iz izkušenj drugih držav, ima ta
dejavnik še poseben pomen za izgrajevanje socialističnega
samoupravnega gospodarskega sistema, ki ima nalogo, da
združi opredelitve socialistične revolucije z možnostmi, ki jih
nudi znanstveno tehnološki napredek.
Težave pri iskanju izhoda iz sedanje krize v drugih državah
opozarjajo, da so za obvladovanje obstoječih protislovij družbenega in gospodarskega razvoja pomembnejše sposobnost
in pripravljenost družbe za inovacije in spremembe v družbeni
organizaciji kot sama potencialna možnost za uvajanje tehničnih inovacij. Od te fleksibilnosti družbe je odvisno, ali se
bodo inovacije pravočasno uvedle ob čim manjših družbenih
stroških, medtem ko togost družbenih struktur onemogoča
oziroma odlaga potrebne spremembe in s tem vodi k nadaljnjemu zaostrovanju problema. Realne razvojne probleme
lahko premaguje samo visoko organizirana družba, ki se je
sposobna trdovratno bojevati za svoje cilje in ki z aktivno
politiko pravočasno odstranjuje prepreke, ki izhajajo iz lastnih protislovij in zunanjih razmer.
8. Vse to opozarja, da se moramo v ekonomski in razvojni
politiki dosledno usmeriti v opuščanje ekstenzivnega in
avtarkičnega gospodarjenja in da se morajo delavci v organizacijah združenega dela usmeriti v programe, ki bodo
zagotavljali večje, trajnejše in enakopravnejše vključevanje
v mednarodno ekonomsko menjavo in ki bodo realna
osnova za samoupravno integracijo jugoslovanskega združenega dela. Inventivnost in inovativnost, znanje, sodobna
tehnologija in organizacija dela so dejavniki, ki nas lahko
pripeljejo na raven visoko razvite in za izzive svetovne
tehnološke revolucije odmevne družbe. To so tudi izzivi, na
katere moramo odgovoriti v tem prelomnem obdobju.

1. CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE
območjih, da pa tudf znatno zaostaja za razvitejšimi ekonomiTemeljne družbenopolitične opredelitve za oblikovanje
jami v ravni tehnološkega razvoja in produktivnosti dela,
dolgoročnih razvojnih usmeritev in politike SR Slovenije za
- da je skupna ekonomska in razvojna politika republik in
obdobje do leta 2000 so v programskih dokumentih ZK
avtonomnih
pokrajin v Jugoslaviji zasnovana na enotnih
Jugoslavije in ZK Slovenije, v ustavi SFR Jugoslavije in SR
temeljih
socialističnega
samoupravnega sistema in na samoSlovenije in v dolgoročnem programu gospodarske stabiliupravnem združevanju dela in sredstev na enotnem jugoslozacije, v katerem smo opredelili skupne interese in cilje
vanskem trgu odločilen pogoj za premagovanje vseh oblik
razvoja socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
razdrobljenosti in zaprtosti in globljo družbeno in gospodarpokrajin v Jugoslaviji.
sko integracijo, kar naj zagotavlja učinkovit gospodarski in
Ob upoštevanju:
družbeni razvoj vse Jugoslavije in vsake republike in avtono- da živimo v nemirnem času velike mednarodne napetosti,
mne pokrajine,
medblokovskih nasprotij, boja za vplivna območja in svetovne
- da je za uresničitev kakovostnih sprememb na vseh
gospodarske krize in da tehnološka revolucija nenehno izpopodročjih
družbenega, gospodarskega in socialnega razvoja
polnjuje proizvajalne sile v svetu in nadomešča izčrpane razodločilnega pomena obračun s težnjami po ohranjanju presevojne spodbude z novimi,
ženih stanj in odnosov in da zaželenih in možnih sprememb
- da je aktivno prilagajanje spremenjenim zunanjim razmene bomo dosegali samodejno in brez velikih družbenih naporam ob upoštevanju lastnih meril in vrednot pomembno sredrov ter
stvo in nujen pogoj za uveljavljanje lastne identitete,
- da je konstruktivna podlaga za uveljavitev kakovostno
- da je osnovni pogoj za uspešno premagovanje materialnovih usmeritev in odnosov lahko le stvarna presoja materialnih in drugih težav ter protislovij družbenega razvoja urenih in drugih dejavnikov razvoja ob prehodu v naslednje
sničevanje politike gospodarske stabilizacije in aktiviranje
dolgoročno
obdobje.
lastnih sil s pospeševanjem tistih družbenih sprememb, ki naj
so
cilji,
ki
naj jih delovni ljudje in občani v SR Sloveniji
delavcem in delovnim ljudem zagotavljajo čedalje več možuresničijo v obdobju do prehoda v prihodnje stoletje nanosti za razvijanje njihovih ustvarjalnih, delovnih sposobnosti
slednji:
in inovativnosti,
1.1. Krepitev družbenega in materialnega položaja delov- da zaostajanje v razvoju političnega sistema socialistinih ljudi in občanov, ki mora temeljiti na delu in rezultatih
čnega samoupravljanja, prepočasno uveljavljanje dejanskega
živega in minulega dela in na zagotavljanju dinamične
odločanja delavcev o vprašanjih družbene reprodukcije ter
gospodarske rasti na kakovostnih osnovah. Z razvijanjem in
delavcev, delovnih ljudi in občanov o vseh družbenih zadevah
poglabljanjem socialističnih samoupravnih odnosov, s prehopovzroča tudi zastoj v gospodarskem ali družbenem razvoju
dom na višjo raven tehnološkega, znanstvenega, kulturnega,
nasploh,
s tem pa tudi gospodarskega razvoja, z aktiviranjem lastnih
- da je napredek v znanju in tehnologijah v naših razmerah
materialnih in duhovnih sil se bo slovenski narod skupaj z
le del procesa premagovanja krize in preobrata dosedanjih
drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije gospodarsko, polirazvojnih teženj, drugi del pa samoupravna, delovna in strotično, kulturno in znanstveno potrjeval kot enakopraven subkovna naravnanost delavcev in delovnih ljudi na korenite
jekt v družbi narodov sveta. Zato mora naš razvoj upoštevati
spremembe v odnosu do dela in načina odločanja, upravljanja
celotne nacionalne interese in še posebej razvoj dejavnosti, ki
ter organizacije na vseh področjih družbenega, političnega in
so posebnega pomena za slovenski narod, za ohranjanje in
gospodarskega življenja,
širitev sodelovanja na celotnem kulturnem prostoru. Le tako
- da Slovenija razpolaga z omejenimi naravnimi viri ter z že
bodo delavci in delovni ljudje organizirano in združeno potrzelo obremenjenim okoljem na gospodarsko najbolj razvitih

jevali izvirno pot razvijanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v združenem delu kot temeljno smer in vsebino
procesa osvobajanja človeka in dela. Pri tem bo uveljavljanje
in razvijanje lastnih meril in vrednot nujna pot k uveljavljanju
lastne identitete.
V politiki uresničevanja razvojnih ciljev si bomo prizadevali
za povečano koriščenje obstoječih proizvodnih in vseh drugih
zmogljivosti, izboljšanje organizacije dela in poslovanja, polno in
produktivno izrabo delovnega časa ter učinkovitejše in
odgovornejše upravljanje in odločanje, da bi z obstoječimi
zmogljivostmi povečali proizvodnjo, produktivnost dela in
ekonomičnost poslovanja. Pospešili bomo že začeto prestrukturiranje gospodarstva in družbenih dejavnosti. Ustvarjali bomo razmere za sprostitev vseh ustvarjalnih sil samoupravne družbe, da z učinkovitejšim delom in gospodarjenjem zagotovimo objektivno dosegljive rezultate. S povečanim izvozom bomo zagotovili pogoje za višjo proizvodnjo in
postopno posodobitev proizvodnih in drugih zmogljivosti. Le
tako bomo sanirali žarišča izgub ter razvoj preusmerili na
višjo raven učinkovitosti in produktivnosti. To bo tudi temeljni
pogoj za postopno izboljšanje osebnega in družbenega standarda delovnih ljudi in občanov.
Na tej osnovi pa bomo nadaljnji razvoj usmerili v bogatejšo
vsebino in kakovost družbenoekonomskega razvoja, zasnovano na višji ravni samoupravne družbene organiziranosti v
celoti, na znatno večjem vplivu znanstvenega in tehnološkega
napredka in razvoju domače znanosti in tehnologije, vzpostavljanju ravnotežja med družbeno in naravno reprodukcijo
ter še večjem upoštevanju ekonomskih zakonitosti in meril
produktivnosti ter uspešnosti gospodarjenja v razvitejšem
svetu. S takšnim razvojem bomo zagotovili osnovo za širše in
kakovostnejše zadovoljevanje materialnih, socialnih in kulturnih potreb delovnih ljudi in občanov.
Usmeritev na uspešnejši razvoj proizvajalnih sil in čim večji
napredek v družbenoekonomskih odnosih ter na vzpostavljanje ravnotežja med njima v danih razmerah zahteva korenite
spremembe v odnosu do dela in načinov odločanja, upravljanja ter organizacije na vseh področjih in ravneh družbenega,
političnega in gospodarskega življenja. Te spremembe bodo
temeljile na širjenju prostora za uveljavljanje ekonomskih
zakonitosti, na znanstveno zasnovanih oblikah in metodah
usklajevanja in usmerjanja družbenega razvoja, na moralnih
in materialnih spodbudah delavcev in delovnih ljudi za
povečanje produktivnosti dela in učinkovitosti gospodarjenja,
na družbeni klimi, ki bo spodbujala inovativnost ter doslednejše uveljavljanje skupnih interesov na vseh področjih družbenega življenja, ter na povečani odgovornosti nosilcev družbenih in upravljalskih funkcij.
Sestavni del teh temeljnih dolgoročnih usmeritev je varovanje narodnostnih posebnosti in uresničevanje enakopravnosti
italijanske in madžarske narodnosti in skrb za njun vsestranski razvoj in napredek.
1.2. V razvoju socialističnega samoupravljanja bodo
delavci in delovni ljudje vse bolj neposredno obvladovali
pogoje in rezultate svojega dela in družbena reprodukcijska
sredstva, kar bo osnova za hitrejše uveljavljanje samoupravnih proizvodnih odnosov ter sprememb v njihovem
samoupravnem in materialnem položaju, vedenju in zavesti.
Takšna usmeritev bo odpirala pot sodobni ekonomiji, utemeljeni na blagovni proizvodnji v sistemu družbene lastnine in
socialističnega samoupravljanja. Pri tem bo odločilno, da
delavec zagospodari tudi s sredstvi družbene akumulacije in
tako v celoti prevzame odgovornost za skladen in stabilen
materialni položaj. Zaradi tega bo treba ustvariti ustrezne
pogoje, da bodo delavci, delovni ljudje in občani dejansko
sprejemali odločitve v organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter preko dosledne uveljavitve
delegatskih odnosov tudi o vseh družbenih zadevah v delegatskih skupščinah in drugih oblikah družbenega organiziranja. Na teh osnovah bomo krepili tudi vlogo delavcev in
delovnih ljudi v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja. Temu mora prispevati tudi nadaljnji razvoj
sistema javnega obveščanja.
1.3. Vsestransko in kakovostno bomo zadovoljevali človekove osebne, družbene, materialne, socialne, kulturne in
bivalne potrebe in interese ter zagotavljali celovitost pri
uveljavljanju teh potreb.
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Uresničevali bomo načela enakopravnosti ter izenačevali
razvojne možnosti delovnih ljudi na osnovi dela človeka z
delitvijo po delu in rezultatih dela, odgovornostjo za uporabo
družbenih sredstev reprodukcije, osvobajanjem ustvarjalne
sposobnosti človeka in postopnim zadovoljevanjem potreb po
ustvarjalnem delu. Bistvenega pomena bo prizadevanje za
polno zaposlenost, saj je človekovo delo v naših družbenoekonomskih razmerah temelj osebnega dostojanstva, samopotrjevanja, samoupravnega obvladovanja svoje usode in
ustvarjanja dohodka. To mora biti ključ za razvoj življenjskega
standarda s ciljem večanja produktivnosti dela, za učinkovito
zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti ter za zmanjševanje neupravičenih socialnih razlik in socialne nestabilnosti.
Višjo kakovost življenja bo ob spremembah vrednot možno
doseči tudi ob varčnejših oblikah zadovoljevanja skupnih
potreb. Zato bomo politiko in odnose na tem področju spremenili tudi tako, da bo še bolj in na selektivni osnovi uveljavljeno samoiniciativno in prostovoljno zadovoljevanje skupnih
potreb, s čimer bomo poleg manjših stroškov, ki jih zahteva
institucionalizirano zadovoljevanje, zadovoljene tudi potrebe
po samouresničevanju delovnih ljudi in občanov.
Socialno varnost bomo zagotavljali predvsem z doseganjem predvidenih delovnih uspehov in z osebnim dohodkom
kot realnim priznanjem delovnega in ustvarjalnega prispevka
k razvoju. Borili se bomo proti raznim oblikam ekonomsko in
družbeno nesprejemljivih dohodkov, ki ogrožajo družbeno
lastnino in ne izvirajo iz dela in delitve po delu. Zagotavljali
bomo razmere za enakopravno vključevanje mladine v življenje in delo ter za socialno varnost mlade družine. Posebna
družbena skrb bo namenjena invalidom.
1.4. Polna zaposlenost bo temeljila na dinamičnem produktivnem zaposlovanju, ki bo omogočilo zaposlitev vseh za
delo sposobnih prebivalcev. Visoka stopnja zaposlenosti in s
tem vsestranska socialna varnost delavcev in delovnih ljudi
bosta odvisni predvsem od kakovosti in količine dela in znanja. V zaostrenih gospodarskih razmerah, v katerih so možnosti za zaposlovanje vse bolj odvisne od učinkovitosti
gospodarjenja, bomo polno produktivno zaposlenost zagotovili s takimi preusmeritvami zaposlenosti v gospodarstvu in
drugih družbenih dejavnostih, ki bodo ustrezale merilom
razvitejših ekonomij. Zato bo treba širiti možnosti za produktivno zaposlovanje in več delavcev organizirano prekvalificirati.
V razvoju se bomo vse bolj usmerjali k zaposlitvi z visoko
produktivnimi in ustvarjalnimi deli in opravili, zlasti v dejavnostih, ki si morajo z visoko produktivnostjo zagotoviti stabilne
osnove za vključevanje v svetovni trg. Z uvajanjem sodobnih
organizacijskih metod ter s posodobitvijo in avtomatizacijo
administrativnih in drugih delovnih opravil bodo gospodarske
in druge organizacije odpravile neproduktivna dela in opravila. Z razvijanjem novih oblik in metod dela in zaposlitev, ki
bodo vsebinsko in organizacijsko prilagojene zahtevam
visoko razvite in na izzive sodobne tehnologije odmevne
družbe, bomo širili možnost za produktivno in dohodkovno
zanimivo zaposlovanje. Tako bo vse večji del delovno sposobnega prebivalstva našel zaposlitev v manjših industrijskih
obratih z visoko kakovostno specializirano proizvodnjo, v
delovno intenzivnih obratih drobnega gospodarstva, v servisnih dejavnostih, turizmu itd.
To bo tudi osnova za postopno in selektivno skrajševanje
delovnega tedna posameznika, vendar šele proti koncu devetdesetih let.
1. 5. Ob upoštevanju notranjih in zunanjih okoliščin bomo
zagotovili spodbudnejše pogoje in razmere za razvoj znanosti, tehnike, tehnologije, izobraževanja, organizacije dela in
informatike z neobhodnim izborom in usmeritvijo na tista
področja, kjer bomo mogli ustvariti sposobna inovativna
jedra.
Osnova za to bo medsebojno povezan razvoj visoke tehnologije, znanosti in izobraževanja, razvite organizacije dela in
informatike. Zaradi notranje povezanosti in večsmernih učinkov bomo razvoj teh dejavnosti usmerjali kot celoto, predvsem pa predvideli in upoštevali njihove vsestranske učinke
na družbeni razvoj. Tako se bo SR Slovenija z usmerjanjem
večjega dela razpoložljive družbene akumulacije v tehnologijo in znanje, še posebej v izbrana področja visoko zahtevnih
tehnologij, intenzivneje vključevala v svetovni tehnološki
napredek in zagotovila tehnološko, znanstveno in kadrovsko
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osnovo za vključevanje v razvitejše oblike mednarodnega
ekonomskega sodelovanja.
Vse večja zahtevnost pri usklajevanju in usmerjanju družbenih in proizvodnih procesov ter zahtevne naloge pri razvijanju
in uporabi nove tehnologije in znanosti postavljajo v ospredje
pomen sistematičnih prizadevanj za izboljšanje kvalifikacijske
strukture in kulturne ravni zaposlenih in posodabljanje vsebine in metod strokovnega usposabljanja. Sistem in organizacijo šolstva bomo prilagodili zahtevi po izobrazbi kakovostnih
kadrov ustreznih profilov, ki bodo usposobljeni za dojemanje,
sprejemanje in razvijanje sodobnih znanstvenih in tehnoloških dosežkov. Zahteve družbenega, posebno pa še znanstvenega in tehnološkega razvoja, vse bolj poudarjajo tudi pomen
kontinuiranega izobraževanja ter pridobivanja novega znanja
in sposobnosti z izobraževanjem ob delu in iz dela.
1.6. Z ovrednotenjem specifičnih prednosti posameznih
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, kadrovskega in
ustvarjenega bogastva, bomo zagotavljali osnove za čim
ugodnejšo razmestitev ekonomskih in socialnih aktivnosti v
prostoru. Tako bomo zmanjšali razlike med razvitostjo posameznih širših območij na obseg, ki omogoča približno enake
gospodarske, socialne, prostorske in druge življenjske in
delovne razmere ter čimvečjo učinkovitost gospodarjenja na
vsem območju SR Slovenije. Rešiti bomo morali ključna ekološka vprašanja in zagotoviti, da ne bi ustvarjali novih. To terja
ustreznejše vrednotenje in izrabo prirodnih danosti, ohranitev
ekološkega ravnotežja in naravnih virov z doslednim odpravljanjem in preprečevanjem žarišč onesnaževanja, zavarovanje
krajinskih značilnosti ter naravne in kulturne dediščine.^
Za vsa zemljišča bodo opredeljene funkcije v družbeni
reprodukciji. Smotrneje bomo porazdelili zemljišča za dejavnosti, ki so odvisne od naravnih virov, in zemljišča za poselitev in infrastrukturo ter pri tem varovali in izboljševali zemljišča za kmetijsko pridelavo in nadaljnje pospeševali kmetijsko rabo zemljišč.
Zemljepisni položaj in naravne danosti, zlasti še lego na
križišču mednarodnih prometnih poti in tranzitnih tokov,
obmorsko lego, morje kot potencialni vir surovin in hrane,
ugodne prirodne danosti za razvoj kmetijstva in gozdarstva,
še neizkoričene hidroenergetske zmogljivosti in nahajališča
nekovinskih rudnin, bomo racionalneje izrabljali. Pospešeno
bomo odkrivali nove rudninske in energetske rezerve, ob tem
pa se dolgoročno in čimbolj stabilno naslonili na nekatere
surovinske vire v državi in v svetu.

1.7. Ob upoštevanju prednosti in omejitev posameznih
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, demografskega
in družbenega bogastva, bomo uresničevali skladnejši
regionalni razvoj. Politiko policentričnega razvoja bomo uresničevali tako, da bomo preprečevli težnje k preveliki koncentraciji in preveliki razpršenosti proizvodnih ter oskrbnih
zmogljivosti in zmogljivosti družbenih dejavnosti. Oblikovanje
bolj izenačenih splošnih življenjskih in delovnih razmer bo
omogočilo aktiviranje razvojnih možnosti v skladu z razvojnimi usmeritvami SR Slovenije* pri čemer bodo poglavitno
vlogo imele osebne in družbene potrebe in interesi delavcev
in delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih. Posebna skrb bo
zaradi ohranjanja poselitve namenjena izboljševanju delovnih
in življenjskih razmer prebivalstva na hribovitih in obmejnih
območjih. Posebne razvojne težave bomo morali premagovati
tudi v razvitih območjih, kjer protislovja med njihovim dosedanjim ekstenzivnim gospodarskim razvojem in z njimi povezanimi migracijskimi tokovi ter veliko stopnjo zaposlenosti
prebivalstva povzročajo prekomerno naraščanje stroškov
nadaljnjega razvoja in ekološke probleme.
1.8. Utrjevali bomo varnost in neodvisnost SRF Jugoslavije, da se bodo delovni ljudje in občani, slovenski narod in
italijanska in madžarska narodnost skupaj z drugimi narodi
in narodnostmi Jugoslavije uveljavljali kot enakopraven
subjekt v družbi narodov sveta.
To bomo dosegli tudi z nadaljnjim razvojem splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite in nenehnim povečevanjem učinkovitosti, mobilnosti in celovitosti obrambne in
samozaščitne sposobnosti in odpornosti družbe za preprečevanje vseh vrst družbeno škodljivih pojavov in delovanj. Ob
tem bomo stalno krepili vlogo, pobude in zavestno pripravljenost delovnega človeka in občana, organiziranega v samoupravnih organizacijah, skupnostih in družbenopolitičnih
organizacijah. Načrtno bomo oblikovali vse vrste rezerv ter
sproti in stalo usklajevali obrambnosamozaščitno dejavnost s
celotnim družbenim razvojem. Nadaljevali bomo z uresničevanjem programov, nalog in interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki bodo v skladu z obrambnimi in varnostnimi načrti kontinuirano povečevale sposobnost učinkovitega
delovanja vseh družbenih subjektov ob naravnih in drugih
nesrečah, izrednih razmerah In v vojni.

2. OSNOVNE RAZSEŽNOSTI DOLGOROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE
2.1 Prebivalstvo, zaposlenost, kadri
2.1.1. Prebivalstvo bo ob izboljšanju življenjskega standarda, še zlasti zdravstvenega in socialnega varstva otrok
in matere, primernejših možnosti za zaposlovanje mladih,
ugodnejših pogojev za pridobitev stanovanj in posojil za
mlade in za družine z otroki ter z boljšo razvitostjo servisov in storitev za pomoč v gospodinjstvu, zadržalo rast na
ravni gibanj, doseženih v sedemdesetih letih, čeprav se bo
število doselitev zmanjševalo. Število prebivalstva se bo po
predvidevanjih v obdobju 1981—2000 povečevalo v poprečju
za 0,7% letno. Leta 1981 je v SR Sloveniji živelo 1,892.000
prebivalcev, po predvidevanjih jih bo leta 2000 okoli
2,169.000. Staranje prebivalstva se bo nadaljevalo.
Odstotek oseb, starejših od 60 let, bo leta 2000 dosegel 16%.
Kljub staranju prebivalstva se starostna struktura delovno
sposobnega prebivalstva ne bo bistveno poslabšala med drugim zaradi vpliva priselitev pretežno mlajših oseb. Število
delovno sposobnega prebivalstva, ki je ob popisu leta 1981
štelo 1,240.000, se bo do leta 2000 povečalo za okoli 200.000
oseb oziroma v poprečju za nekaj manj kot 0,8% letno.
Aktivno prebivalstvo bo naraščalo približno enako kot
delovno sposobno prebivalstvo. Pod vplivom skromnejših priselitev iz drugih območij Jugoslavije, poznejšega vključevanja
mlajšega prebivalstva v aktivno delo zaradi daljšega izobraževanja in dosežene visoke stopnje delovne vključitve ženskega
prebivalstva v aktivno delo, bo leta 2000 okoli 1,100.000 aktivnih oziroma med 48% in 49% od vsega prebivalstva. To je tudi
demografska meja, v kateri se bo ob predpostavki polne
zaposlenosti gibalo bodoče zaposlovanje.
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2.1.2. Polno zaposlenost kot osnovo socialne varnosti bo
treba uresničevati ob večplastnih strukturnih spremembah
v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. Terjale bodo — v
skladu s pospešenim uvajanjem sodobnih tehnologij, učinkovitostjo gospodarjenja ter kakovostjo dela in znanja —
produktivno zaposlovanje. Proces razvojne presnove gospodarstva in družbenih dejavnosti bo porajal tehnološke presežke delavcev, poleg katerih bo treba reševati tudi obstoječe
presežke v strukturi zaposlenih. Ob predvideni 1% poprečni
letni rasti števila zaposlenih bodo zato dejanska prizadevanja
za pridobivanje delovnih mest mnogo večja.
Tembolj bo zato pomembno, da se bosta pri zaposlovanju
uresničevali obe ustavni načeli: tako »neodtujljiva pravica
vsakogar, da dela z družbenimi sredstvi« kot tudi »obveznost
in odgovornost delavcev, da tako gospodarijo z družbenimi
sredstvi, da nenehno povečujejo njihovo vrednost in da s tem
zagotavljajo pogoje za razvoj in napredek družbe«; torej tolikšo akumulacijo, da bo omogočila novo zaposlovanje oziroma odpiranje produktivnih delovnih mest. Število delavcev
bo v gospodarstvu združenega dela naraščalo v povprečju na
leto za 0,9% in v negospodarstvu za 1,6%. V posameznih
območjih Slovenije bo odvisno od njihovega družbenega in
gospodarskega razvoja glede na težnje v poselitvi in glede na
demografske možnosti tudi rast zaposlovanja različna, najhitrejša bo v severni in severovzhodni Sloveniji, počasnejša bo
na Gorenjskem, najmanj pa se bo število zaposlenih povečalo
v delu ljubljanske regije.
Število zaposlenih bo leta 2000 skoraj milijon. V aktivno
delo se bo vključilo okoli 400.000 mladih. Od teh se jih bo za
nadomestitev prenehanja rednega dela zaposlilo 70-80%.

Spremembe v strukturi zaposlenih bodo na vseh področjih
gospodarskega in družbenega življenja, zlasti pri primarnih in
sekundarnih dejavnostih, še posebej se bo število povečalo v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Opaznejša rast števila
zaposlenih bo predvsem v razvojo tehnološko intenzivnihpanogah, v prometu in zvezah, turizmu, drobnem gospodarstvu, v informatiki, v družbenih dejavnostih pa predvsem v
izobraževanju in raziskovanju.
Tabela 1: Spremembe v strukturi aktivnega
prebivalstva p'o dejavnostih
- v%
2000
100,0
8,2
43,3

1980
1985
Skupaj
100,0
100,0
Primarne dejavnosti
15,1
13,4
Sekundarne dejavnosti
45,1
44,2
vtem v združenem delu:
- razvojno in tehnološko
intenzivne panoge v industriji
4,4
4,8
6,5
- surovinske panoge
3,2
3,2
2,6
- preostale panoge v industriji
29,3
29,0
26,8
- gradbeništvo
7,8
6,5
6,5
Terciarne dejavnosti
26,9
28,9
33,2
Kvartarne dejavnosti
12,9
13,5
15,3
2.1.3. Kadrovska struktura se bo v naslednjem obdobju
morala izboljševati mnogo hitreje kot se je do sedaj, tako da
bi se odstotek strokovnega kadra med vsemi zaposlenimi
povečal s sedanjih 58% na vsaj 68% v letu 2000. Povpraševanje združenega dela po delavcih z visoko in višjo izobrazbo bo
leta 2000 za približno 1,5 krat večje kot v letu 1981. Povpraševanje po delavcih z visoko in višjo izobrazbo se bo hitreje
povečalo v gospodarstvu kot v negospodarskih dejavnostih. V
kvalifikacijski strukturi vseh zaposlenih v združenem delu bo
po predvidevanjih v letu 2000 odstotek zaposlenih z višjo in
visoko izobrazbo okoli 15%, četrtina zaposlenih bo imela
srednjo štiriletno izobrazbo, okoli 30% triletno srednjo šolo,
okoli 30% zaposlenih pa bo imelo manj kot triletno srednjo
šolo.
Tehnološke spremembe bodo do leta 2000 v vseh panogah gospodarstva in negospodarstva vplivale na opazno
povečanje števila delavcev z visoko izobrazbo, zlasti strokovnjakov matematičnih, upravljalskih in informacijskih
ved, specialistov in raziskovalcev z doktorsko in magistrsko
stopnjo v razvojnih oddelkih, vzdrževalcev in upravljalcev
strojev in naprav v skladu z razvojem posameznih področij
gospodarstva in družbenih dejavnosti. V finančno poslovnih
storitvah in v negospodarstvu se bo močno povečalo število
delavcev, ki bodo pripravljali razvojne programe za gospodarske panoge. Z razvojem družbenh dejavnosti pa se bo
povečalo število visoko kvalificiranih strokovnih izvajalcev.

Za družbeni, posebno pa še znanstveni in tehnološki razvoj,
bo zaradi vse večje zapletenosti družbenih in proizvodnih
procesov in zaradi tega, ker si z izobraževanjem povečujemo
profesionalno in socialno mobilnost, treba pospeševati vse
oblike izobraževanja ter v celoten vzgojno izobraževalni
sistem vpeljati dinamičnejše ter prožnejše oblike in načine
dela. Priliv diplomantov iz rednega izobraževanja ne bo mogel
v celoti pokriti družbenih potreb po delavcih z višjo in visoko
izobrazbo. V rednem izobraževanju bo treba izboljšati kakovost izobraževanja in večjo učinkovitost študija, kar bodo
morali omogočiti novi, s preobrazbo visokega šolstva oblikovani programi za pridobitev strokovne izobrazbe. Delavce bo
treba vključevati v programe izpopolnjevanja, izobraževanja
po pridobljeni diplomi, v specializacijo, podiplomski študij, v
pridobivanje novih strokovnih, splošnih in družbenopolitičnih
znanj.
Strokovno znanje bo treba nenehno izpopolnjevati s stalnim izobraževanjem, ki bo poleg usposabljanja delavcev za
konkretna dela povečalo tudi splošno in tehnično kulturo.
Družbenopolitične organizacije, Gospodarska zbornica Slovenije, poslovodni organi, predvsem v organizacijah združenega dela, bodo morali dajati večji poudarek uveljavljanju
kakovostne kadrovske politike, tako da bosta znanje in delo
ustrezno vrednotena, kadri pa stimulirani in motivirani za
doseganje boljših rezultatov. Organizacije združenega dela

bodo spodbujale izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje
delavcev z boljšim nagrajevanjem uspešnih, z izpopolnjevanjem znanja kot delovno obveznostjo, s študijskimi dopusti, s
krajšim delovnim časom, tečaji in seminarji v rednem delovnem času. Tako bo v celotnem procesu treba omogočati
prehajanje iz dela v izobraževanje, iz izobraževanja v delo in s
tem povečati učinkovitost izobraževanja.
Z usposobitvijo in s prilivom kadra bomo do konca dolgoročnega planskega obdobja povečali ekspertni potencial na
8% vseh zaposlenih v SR Sloveniji. Ta potencial sestavljajo
ljudje usposobljeni za znanstveno-raziskovalno oziroma strokovno-ustvarjalno delo, ki delajo na univerzi in v raziskovalnih
organizacijah, v inženiring (n konzultantskih organizacijah,
razvojno-raziskovalnih oddelkih in strokovnih službah organizacij združenega dela, v družbenopolitičnih skupnostih in v
družbenopolitičnih organizacijah. Sem uvrščamo delavce, ki
opravljajo poslovodne in delno funkcionarske naloge v združenem delu in v organih družbenopolitičnih skupnosti ter
iniciativne in izkušene ljudi v okviru množičnega inovacijskega gibanja.
2.1.4. Ob spremembah v gospodarski strukturi SR Slovenije, z razvojem tehnološko zahtevnejše proizvodnje, z uvajanjem nove tehnologije v proizvodne, delovne in upravljalske procese in postopke bo s spreminjanjem in razvijanjem
organizacije dela ob relativno visoki rasti produktivnosti
dela mogoče že v devetdesetih letih postopno skrajševati in
prerazporejati delovni čas. Skrajšanje dnevnega, tedenskega
in letnega delovnega časa bo namenjeno predvsem izobraževanju in izpopolnjevanju znanja zaposlenih, kar bo nujno
zaradi tehnologije in znanosti. Organizacija družbenega življenja, neprekinjenost procesa dela, potreba po nenehnem
izobraževanju, način zadovoljevanja človekovih osebnih
potreb bodo močneje vplivali na življenjski ritem, pa tudi na
delovni čas,-ki bo tudi v prihodnje ostal strnjen.
Razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti, zlasti uvajanje
informacijskih tehnologij, bo ob dosedanjih oblikah dela terjal še druge oblike, bolj prilagojene posebnostim proizvodnje
in preostalega dela ter potrebam občanov. Povečal se bo
obseg dela s skrajšanim ali polovičnim delovnim časom, večje
bodo možnosti za deljeno delo ali dvojne zaposlitve in delo na
domu. Ob tem se bodo danes že uveljavljene organizacijske
oblike dejavnosti združenega in samostojnega osebnega dela
dopolnjevale še z drugimi oblikami, zlasti tistimi, ki bodo
ustrezale zahtevam manjših organizacijskih enot, med drugim
tudi v drobnem gospodarstvu.
2.2. Gospodarska rast, proporci in
delitve družbenega proizvoda
2.2.1, Strukturno prilagajanje slovenskega gospodarstva,
v skladu z razvojnimi cilji, začrtanimi v tem planu,
bo možno le ob stalni, reiativno visoki gospodarski
rasti. Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju
1986-1995/2000 je pokazala možnost za doseganje
3-4% poprečne letne stopnje rasti družbenega proivoda
ob izpolnitvi nekaterih zelo zahtevnih pogojev in podpostavk, kot so: bistven preobrat v dosedanjih gibanjih pri
uspešnosti gospodarjenja in kakovosti odločanja,
ugodni mednarodni pogoji, zagotovitev takšnih izvoznih
uspehov že v obdobju do leta 1986, da bodo poleg odplačila
dolgov omogočili hitro povečevanje uvoza in investicij kot
potrebnih materialnih elementov za hitrejše prestrukturiranje
gospodarstva ob povečani mobilizaciji in izkoriščanju potencialnih proizvodnih faktorjev, zlasti na podlagi povečane
vloge znanja in ustvarjalne motivacije v procesih reprodukcije
in odločanja. Zaradi zaostrenih sedanjih razmer bodo rezultati uresničevanja prve faze dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije zelo pomembno vplivali na začetne
pogoje in možnosti razvoja v obdobju dolgoročnega plana.
Predvidena gospodarska rast je nekoliko višja od rasti, ki naj
bi jo v tem obdobju dosegala Zahodna Evropa oziroma nekoliko nižja od rasti, predvidene za Jugoslavijo. Ob taki rasti bi
na koncu obdobja dosegali za okoli 70% večji družbeni proizvod oziroma za okoli 50% večji družbeni proizvod na prebivalca.
2.2.2. Prvi pogoj za doseganje te gospodarske rasti je
poročevalec

zaustavljanje negativnih teženj in preobrat v kakovosti
gospodarjenja. Sedanja raven investicij in učinkovitosti bi
pomenila zelo nizko gospodarsko rast, nižjo od pričakovane
za razvite evropske države. Nizka rast je pod ravnijo naših
realnih možnosti, še bolj pa pod ravnijo družbenih hotenj, ki
se še oblikujejo pod vplivom hitre gospodarske rasti iz bližnji
preteklosti. Nizka rast bi poleg tega pomenila tudi zaostajanje
v razvojnem ritmu in s tem tudi naše zaostajanje za razvitimi
državami. Zato je treba bistveno povečati učinkovitost gospodarjenja, ker brez te ne bo mogoče zagotoviti za strukturno
prilagajanje potrebnega obsega sredstev. Dileme znanje ali
sredstva na dolgi rok ni, za uspeh so potrebni in znanje in
sredstva. Doseganje predvidene rasti družbenega proizvoda
bo odvisno predvsem od človeškega faktorja, saj bo treba
bistveno izboljšati sedanjo nizko stopnjo izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti in izkoristiti rezerve v obstoječih zmogljivostih kot pomemben element gospodarske rasti.
Zaustaviti bo treba, sicer zakonito dolgoročno težnjo upadanja efektivnih ur dela, dokler ne bodo rezultati hitrejše
gospodarske rasti spet omogočili, predvidoma v devetdesetih
letih, nadaljevanja te težnje, vendar na trdnejših temeljih. Tudi
ob zagotavljanju polne zaposlenosti, celotni sklad delovnih ur
v devetdesetih letih ne bo več naraščal, tako da bo gospodarska rast odvisna od intenzivnosti dela, boljše kakovosti dela,
velikosti in kakovosti sredstev ter učinkovite organizacije.
Odločno bomo pospešili povečevanje števila izmen strojev,
saj jih na sedanji način v številnih proizvodnjah prepočasi
amortiziramo in s tem tehnološko zaostajamo. Z boljšim izkoriščanjem delovnega časa, z avtomatizacijo in robotizacijo
povečano stopnjo izkoriščanja strojev na dan, teden in leto
bomo bistveno znižali fiksne stroške, s tem izboljšali konkurenčnost in omogočili Hitro zamenjavo opreme, in tako laže
sledili tehnološkim spremembam v svetu. Povečanje števila
izmen delavcev pa bo tudi pomemben dejavnik rasti produktivne in ohranjevanja polne zaposlenosti ob omejenih sredstvih.
2.2.3. Drugi pogoj za doseganje predvidene gospodarske
rasti je pospešeno povečevanje investicij v osnovna sredstva gospodarstva, tako da bi se njihova udeležba v družbenem proizvodu povečala s sedanjih 14% na 21%. V nasprotnem primeru bo bistveno ogrožen dolgoročni razvoj zmogljivosti in uvajanje opredmetenega tehničnega napredka, kar bi
vplivalo tudi na slabše pogoje za nadaljnje vključevanje v
mednarodno delitev dela. Le z dinamično rastjo investicij bo
mogoče obrniti dosedanjo težnjo povečevanja že tako visoke
stopnje iztrošenosti opreme v slovenski predelovalni industriji
kot glavni nosilki izvoza. Na dejansko rast tehnične opremljenosti dela pa bodo poleg investicij vplivali tehnološki napredek, število izmen in organizacija izkoriščanja zmogljivosti
kot kakovostni razvojni dejavniki.
2.2.4. Tretji pogoj za doseganje predvidene gospodarske
rasti je uspešen prodor v svet. Zaradi lastnih potreb in
zadolženosti vse Jugoslavije mora Slovenija bistveno
povečati izvoz, tako da bo že v drugi polovici osemdesetih let
presežek izvoza blaga in storitev nad uvozom znašal 5%
družbenega proizvoda. Izvoz bo poleg neposrednih vplivov na
kakovost proizvodnje in povečanje trga hkrati z odplačevanjem dolgov in znižanjem stopnje zadolženosti Jugoslavije na
okoli 20% tekočega deviznega priliva ter zmanjšanjem stroškov servisiranja dolga tujini omogočil tudi večji uvoz, ki bo
pospeševal intenzifikacijo in prestrukturiranje proizvodnje in
izvoza.
Pospešitev gospodarske rasti predpostavlja normalno
oskrbo domačega trga s surovinami in repromaterialom,
pospešitev naložb pa zahteva uvoz moderne opreme. Ne
nazadnje, življenjski standard prebivalstva bo terjal tudi uvoz
blaga za široko porabo in s tem povečanje pestrosti ponudbe
na domačem trgu. Večja stopnja vključenosti v svetovno
menjavo bo omogočila prenos tehnološkega napredka, standardov poslovanja, učinkovitosti in kakovosti razvitega sveta
k nam, odločanje domačih gospodarskih subjektov na temelju ekonomskih in tržnih parametrov ter tako preko vpliva na
produktivnost prispevala h gospodarski rasti. V skladu s tem
bo treba povečati kreditiranje našega izvoza in naložbe v
tujini, ki bodo spodbujali prodor na tuje trge in rast domače
proizvodnje.
2.2.5. Rast družbenega proizvoda in njegova delitev sta
tesno medsebojno povezani. Delitev družbenega proizvoda
poročevalec

bo hkrati morala zagotoviti pogoje za predvideno rast proizvodnje in zadovoljiti potrošne potrebe. Zadovoljevanje
potrošnih potreb omogoča in zvišuje produktivnost, rast
proizvodnje pa edina lahko zagotavlja stabilno rast potrošnje. Pri usmerjanju in projiciranju globalnih proporcev
končne delitve družbenega proizvoda Slovenije se zato lahko
gibljemo le v razmeroma ozkih mejah. Več negotovosti pa
nujno ostaja pri alternativnih načinih oblikovanja kupnih skladov oziroma financiranja posameznih oblik končne porabe.
Zato je na dolgi rok mogoče za prvo delitev in prerazdelitve
družbenega proizvoda nakazati le najbolj grobe usmeritve, ki
bodo konkretizirane v srednjeročnih in letnih planskih aktih.
2.2.6. Pri porabi družbenega proizvoda bo treba najbolj
povečati deleža izvoza blaga in storitev, ki naj bi realno
naraščal s 6%-tno poprečno letno stopnjo rasti. Pri tem pa že
doseženega suficita v menjavi Slovenije s tujino, okoii 5%
družbenega proizvoda, ne bomo povečevali. Tako bomo
ustvarili možnosti za hitrejšo rast uvoza in s tem pozitivni vpliv
na oskrbo domačega trga in posodabljanje gospodarstva in
strukturno prilagajanje proizvodnje ter bistveno prispevali k
ustalitvi in postopnemu zmanjšanju zunanje zadolženosti Jugoslavije.
Prav tako pomemben dejavnik gospodarske rasti bodo
domači gospodarski tokovi. Gospodarski tokovi se bodo
gibali v skladu s prestrukturiranjem slovenskega gospodarstva in prestrukturiranjem gospodarstev drugih republik v
enotnem jugoslovanskem tržnem prostoru. Večja usmerjenost blagovne proizvodnje v finalizacijo bo še dodatno terjala
usmeritev slovenske proizvodnje v izvoz, saj bo postalo za
določene proizvode tudi jugoslovansko tržišče premajhno.
Del družbenega proizvoda bo namenjen financiranju skupnih nalog federacije, del pa različnim oblikam vlaganj v druge
republike. Poleg teh vlaganj bomo razvijali in spodbujali še
druge oblike sodelovanja, zlasti še prenos znanja in skupne
nastope na zunanjih trgih.
V celoti bodo znašala razpoložljiva sredstva za porabo v
SR Sloveniji okoli 90% družbenega proizvoda.
2.2.7. Osebna poraba bo lahko povečala svoj delež v
družbenem proizvodu v skladu z rastjo vseh razpoložljivih
sredstev za porabo. Realni osebni dohodki bodo rastli in s
tem motiviranosti proizvajalcev za odgovorno gospodarjenje. Osebni dohodki kot prevladujoč element oblikovanja
skupnih prejemkov prebivalstva bodo naraščali skladno z
družbenim proizvodom, poprečni osebni dohodek na zaposlenega pa skladno s produktivnostjo dela, kar bo pomemben
element za pospešitev proizvodnje in njenih kakovostnih sestavin.
Na odločanje prebivalstva o delitvi teh sredstev med
osebno porabo in varčevanje bomo vplivali z realno
obrestno mero, s spodbujanjem uporabe sredstev prebivalstva za produktivna vlaganja v družbenem in privatnem sektorju, z večjo udeležbo prebivalstva pri reševanju stanovanjskih potreb, torej z ukrepi, ki bodo motivirali prebivalstvo za
večjo nagnjenost k varčevanju.
2.2.8. Boljša oskrbljenost in večja učinkovitost gospodarjenja, pa tudi spremembe v načinu financiranja obratnih
sredstev, bodo predvidoma omogočili znižanje deleža investicij v zaloge v družbenem proizvodu, saj njihova sedanja
raven pomeni z narodnogospodarskega vidika čisto proizvodnjo izgubo in imobiliziranje dela realne akumulacije. Ta
del akumulacije uničuje tehnološki napredek enako hitro kot
inflacija denarno akumulacijo. S tem sproščena sredstva bo
treba usmeriti v investicije v osnovna sredstva. Ta bi tako
lahko naraščala po 5% poprečni letni stopnji rasti, v tem pa še
hitreje gospodarske investicije. Poprečna investicijska stopnja oziroma delež investicij v družbenem proizvodu ne bo
presegla 25%, in bo, kot v razvitejših gospodarstvih, treba
možnosti za rast iskati predvsem v izboljšanju odločanja o
investicijah, v večji učinkovitosti vlaganj, v krajši aktivizacijski
dobi investicij. Povečevanje sredstev za investicije bodo
delavci lahko zagotovili z namensko delitvijo dohodka v združenem delu. Sredstva za splošno in skupno porabo bodo
naraščala skladno z rastjo družbenega proizvoda, za zadovoljevanje potreb izven družbeno dogovorjenih pa bodo bolj
vključena sredstva prebivalstva.
Dodatni vir akumulacije bo povečano varčevanje prebivalstva s 5% na približno 8% družbenega proizvoda. Na ta način
bo mogoče brez nadaljnjega omejevanja osebnih dohodkov
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in s tem povezanih negativnih posledic zagotoviti tolikšen
obseg investicij, ki bo lahko obdržal slovensko gospodarstvo
v čedalje ostrejšem konkurenčnem boju in ustvaril razmere za
predvideno rast proizvodnje in porabe. Pri tem bomo tudi v
bodoče uporabljali tujo akumulacijo, katere priliv bomo spodbujali s spodbudnejšimi pogoji za neposredna tuja vlaganja v
naše gospodarstvo.
Z ustrezno politiko relativnih cen oziroma njihovih poprav-

kov v korist infrastrukturnih dejavnosti in kmetijstva, pa tudi z
zagotavljanjem realnega tečaja dinarja, bomo delno odpravljali potrebo po obveznem združevanju akumulacije. Ustvarjali bomo take sistemske in druge razmere, ki bodo spodbujale prostovoljno združevanje sredstev za uresničevanje obetavnih razvojnih programov in mobilnost akumulacije na ekonomskih motivih. Hitro reagiranje na nove možnosti in nove
trge bo eden osnovnih pogojev obstanka, zato bo moralo biti
združevanje akumulacije čim enostavnejše in prožnejše.

3. STRATEGIJA RAZVOJA IN RAZVOJNE NALOGE
3.0.0. Razvojna strategija in preosnova bosta globoko posegli v strukturo gospodarskih in drugih dejavnosti. Višjo dinamiko v razvoju bodo imele tiste organizacije združenega dela,
ki bodo v svoje programe vključevale tehnološko in razvojno
intenzivne programe. V takšnih razmerah bodo organizacije
združenega dela mnoge obstoječe programe opuščale in uvajale nove, s katerimi si bodo v poostreni konkurenci na
domačem in tujih trgih zagotovile obstoj in razvoj.
Družbenoekonomski razvoj bo zahteval povečano inovativnost na vseh področjih. Nove razmere na domačem in na
tujem trgu terjajo, da organizacije združenega dela razvijajo
strateško planiranje in upravljanje, v katerem prevladuje
načelo decentralizacije poslovnega odločanja in odgovornosti ter kot protiutež skupno upravljanje enotne razvojne politike delovne organizacije in drugih asociacij združenega dela.
Delo in ustvarjalnost bosta postala dejavnik materialnega
razvoja. Spodbujali ju bomo s tako politiko nagrajevanja, ki
bo diferencirala slabo od dobrega dela. Takšna diferenciacija
bo prispevala k večji motiviranosti za kakovostno delo oziroma nastajanje potrebnega inovativnega okolja v organizacijah združenega dela. Razvita kultura dela in razvojna miselnost v organizacijah združenega dela sta tudi pogoja za
uspešno vključevanje v mednarodno menjavo ter za uresničevanje tehnično tehnološkega napredka.
Visoka prožnost gospodarske in družbene strukture bo
temeljni pogoj za uresničevanje teh usmeritev.
Tehnološki razvoj
3.0.1. Tehnološke inovacije, ki so posledica večje medsebojne odvisnosti znanstvenega in tehnološkega razvoja,
naglo prelivanje teh inovacij na vsa področja življenja in dela,
še zlasti pa njihov velik prispevek k hitremu večanju produktivnosti in smotrnejši uporabi materialnih virov družbe, so
prispevali k temu, da se je v sodobnem svetu utrdilo prepričanje, da je tehnološki razvoj bistveni pogoj za gospodarski in
družbeni razvoj, in da se tehnološki razvoj lahko spremeni
tudi v nasprotje družbenega razvoja, če se njegovi rezultati
uporabljajo za ohranitev ali krepitev izkoriščanja ljudi, za
zaostrovanje nasprotij v svetu ali pa za ogrožanje človekovega okolja.
Dosežki temeljnih tehnologij (jedrska tehnika, vesoljska
tehnika, genetsko inženirstvo, elektronika, informatika ipd.)
ne vplivajo samo na sektorske tehnologije (avtomobilska
industrija, petrokemija, proizvodnja zdravil, procesna industrija ipd.), njihov vpliv je vsesplošen, saj ni omejen samo na
proizvodne panoge, temveč prodira na vsa področja družbenega življenja. Industrijska revolucija je povzročila ekspanzijo
predvsem fizičnih zmogljivosti ljudi, nova tehnološka revolucija pa se v nasprotju z industrijsko, ki je bila odvisna od
omejenih virov, napaja z navidez neomejenimi viri, z idejami
in znanjem. Tudi pojmovanje tehnologije je doživelo spremembo, saj ta pojem ne pomeni več samo načina ali
postopka, po katerem delavec s sredstvi za delo kombinira
različne oblike energije in snovi, da bi izdelal nove uporabne
vrednosti, temveč obsega tudi druge dejavnosti, kot so organizacija in upravljanje, raziskovanje in znanost, izobraževanje
delavcev in informatiko.
3.0.2 Ob zelo hitrem tehnološkem razvoju v razvitem
svetu in ob njegovih možnostih pa moramo ostati na realnih
tleh. Po eni strani moramo slediti tehnološkemu razvoju v
svetu ter se na osnovi razvoja lastnih kadrovskih ter razvojno-raziskovalnih zmogljivosti usposabljati za prenos in
10

uporabo sodobnih tehnologij, na nekaterih ožjih področjih,
kjer imamo možnosti, pa za lasten tehnološki razvoj, po
drugi strani |>a se moramo zavedati, da ima Slovenija vzporedno z avtomatizacijo industrijske proizvodnje, ki bi jo bilo
mogoče doseči z mikroprocesorji in modernimi računalniki,
velike rezerve še v klasičnih posegih za zvečanje produktivnosti, fizičnega obsega proizvodnje in za varčevanje z energijo. To so ukrepi, ki bi izboljševali organizacijo dela in
povečali izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, urejeno oskrbovanje proizvodnje, intenziteto dela, izboljšanje notranjega
transporta, prihranke z manjšimi, preprostimi racionalizacijami itn. Sodobna organizacija dela in učinkovito poslovanje
sta osnovni pogoj za uvajanje kakršnekoli avtomatizacije in
organizacije dela in poslovanja s pomočjo računalnikov.
Ob upoštevanju, da traja 5-10 let, da se določena
pomembna iznajdba realizira v industrijski proizvodnji, pri
nas pa še dlje, ne bi bilo smotrno, če bi se pri usmerjanju
tehnološkega razvoja za naslednjih 15 let opirali le na izjemne
dosežke vrhunske tehnologije. Zato bodo naša prizadevanja
usmerjena v naslednje smeri: nenehno čim hitrejše
vključevanje sodobne telekomunikacijske tehnologije v naše
življenje in delo, da bomo laže sledili razvoju v razvitejšem
delu sveta ter zavestno povečevanje najširših dostopnosti
sodobnih komunikacijskih in nekaterih drugih tehničnih sredstev in omrežij, ki omogočajo dostop do javnih informacijskih
sistemov oziroma prispevajo k posodobitvi izobraževalnih,
poslovnih in proizvodnih procesov; čim hitrejše uvajanje
sodobnih, našim razmeram primernih tehnologij tehnološko
razvitejšega sveta in njihov nadaljnji razvoj s pomočjo
domačih raziskovalnih zmogljivosti; neposredna produkcija
novih tehnoloških znanj (izumov, tehničnih izboljšav, celovitih znanj in izkušenj ter drugih stvaritev) na izbranih tehnoloških področjih kot prispevek domače ustvarjalnosti k tehnološkemu razvoju v svetovnem merilu.
Zavestna družbena prizadevanja v navedenih smereh
predpostavljajo poleg ustvarjanja splošnih pogojev za hitrejši
tehnološki razvoj tudi opredelitev tistih tehnološko in razvojno intenzivnih področij, ki kot tehnološka osnova ali
tehnološka infrastruktura posredno vplivajo na splošen dvig
tehnološko-tehnične ravni gospodarstva, družbenih služb in
uprave, bistveno zmanjšujejo našo tehnološko in siceršnjo
odvisnost od tujine in prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva.
Osnovne smeri razvoja in osvajanja nove tehnologije
bodo predvsem: sistemi in sestavine za avtomatizacijo proizvodnih procesov oziroma za avtomatizirane'proizvodne
procese; sistemi in sestavine za varčevanje z energijo in
priprava elementov in sistemov za alternativne vire energije; nekatere veje bazične in predelovalne kemije, zasnovane na lažje dosegljivih vhodnih vložkih; sistemi in sestavine za informatizacijo proizvajalnih in upravljalnih procesov z uporabo zlasti domače računalniške in telekomunikacijske opreme; mikroelektronika kot infrastrukturna tehnologija; optoelektronika kot sestavina elektronske, elektrotehnične, strojne in telekomunicijske tehnike bodočnosti; biotehnologija.
Delavci v organizacijah združenega dela bodo spodbujali
razvoj v teh smereh s samoupravnim sporazumevanjem organizacij združenega dela, katerih razvoj bo odvisen od uporabe
teh tehnologij, s preprečevanjem vseh oblik monopoliziranja
trga in pretoka informacij. Uresničevanje teh usmeritev
zahteva tudi prilagoditev in poenostavitev postopkov za ustanavljanje in ukinjanje organizacij združenega dela.
Širjenje tehnološkega znanja, izpopolnjevanje obstoječih
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tehnologij in uvajanje novih bomo spodbujali s celovitim
sistemom ukrepov, zlasti pa z usmerjanjem kreditnega potenciala bank, s selektivno carinsko in davčno politiko, s
patentno zakonodajo, s standardizacijo v povezavi z mednarodnimi standardi, s selektivnimi ukrepi pri prenosu tuje
tehnologije, z vzpostavljanjem informacijskega sistema za
spremljanje in prenos tehnoloških znanj itd.
3.0.3. Nova tehnologija v informatiki in pri komunikacijah v
temeljih spreminja tehnologijo, organizacijo, metode upravljanja in komuniciranje. Informacija je v sodobnih tehnologijah postala ključni proizvodni dejavnik. Nova znanja in nova
tehnologija narekujejo, da v SR Sloveniji hitreje in učinkoviteje posodobimo in pridobimo novo informacijsko tehnologijo skupaj z znanjem za njeno upravljanje.
Razvoj informatike mora zagotoviti vpogled v proces družbene reprodukcije na ravni organizacije združenega dela
kakor tudi na ravni družbenopolitičnih skupnosti. Do leta
1995 bodo predvidoma izgrajene normativne, komunikacijske in programske rešitve, ki bodo zagotovile enotnost
informacijskega prostora. Razvoj družbenega sistema informiranja bo postal eden najpomembnejših dejavnikov zmanjševanja družbene režije, predvsem pa tisti dejavnik, ki bo
omogočil večjo učinkovitost odločanja. Zato bomo z gospodarskimi ukrepi vplivali na motiviranost za proizvodnjo in za
uporabo informacijske tehnologije ter za razvijanje in uvajanje računalniško zasnovanega upravljanja in vodenja proizvodih procesov. Pri investicijskih programih bo treba poleg
proizvodnega procesa izboljševati tudi upravljalske postopke
in predvideti opremo za obdelavo upravljalskih informacij.
3 0.4. Razvojno raziskovalno dejavnost, katere rezultat je
novo tehnološko znanje, bomo v procesu družbene reprodukcije obravnavali kot neposreden proizvodni dejavnik in
na osnovi skupnih razvojnih interesov odpravili dosedanja
kadrovska, organizacijska in materialna neskladja med
fazami pretvarjanja znanja v tehnološko, organizacijsko in
ekonomsko uspešne inovacije. V ta namen bomo uveljavljali
selekcijo in pretok kadrov, zagotavljali primerne delovne razmere za raziskovalce in druge strokovnjake, izboljšali opremo
za raziskovalno delo, usmerjali raziskovalne sile h ključnim
razvojnim projektom ter povezovali raziskovalne sile v SFR
Jugoslaviji.
. ,
. ...
Povečali bomo združevanje sredstev v raziskovalnih skupnostih. Ta sredstva bodo namenjena programom krepitve
razvoj no-raziskoval ni h zmogljivosti in v skladu s tem tudi
naložbam oziroma soudeležbi v projektih nacionalnega in
razvojnega infrastrukturnega pomena.
Raziskave bomo spodbujali in usmerjali zlasti na naslednjih področjih: varčevanje z energijo in njeno racionalno
preoblikovanje, pridelovanje hrane, informacijski sistemi za
samoupravno odločanje in vodenje poslovanja ter tehnologije, avtomatizacija in robotizacija, računalništvo, integrirane digitalne komunikacije, biotehnologija, mikroelektronika, optoelektronika, malolitražna kemija, varstvo človekovega okolja, medicina, humanistične vede posebnega
nacionalnega pomena, razvojni problemi družbenih dejavnosti, ljudska obramba in družbena samozaščita, zlasti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Uresničevanje skupne politike razvoja Jugoslavije in sodelovanje SR Slovenije z drugimi
republikami in avtonomnima pokrajinama
3 0 5 Bistven pogoj uresničevanja politike stabilnega in
kvalitetnega razvoja SR Slovenije je krepitev sodelovanja
na enotnem jugoslovanskem trgu ob hkratnem poglabljanju
znanstvenega, tehnološkega in razvojnega sodelovanja
organizacij združenega dela preko republiških in pokrajinskih meja. Sodelovanje bo zasnovano na realnem ekonomskem vrednotenju proizvodnih faktorjev in delovanju ekonomskih zakonitosti nasploh, posebej pa še na odpiranju
jugoslovanskega gospodarstva v svet.
Uresničitev te usmeritve bo odvisna predvsem od uveljavljanja enotnega jugoslovanskega trga in preseganja dosedanje
republiške, pokrajinske in občinske zaprtosti ter monopolov
na jugoslovanskem trgu. Če ne bomo upoštevali objektivnih
zakonitosti medsebojnih odvisnosti in skupnih interesov,
lahko pričakujemo le nadaljevanje dosedanjih negativih gibanj.
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Z boljšim delovanjem enotnega jugoslovanskega trga in
uresničevanjem usmeritev in sprememb v aosoodarskem
sistemu, ki so predvidene z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije, se bo krepilo vsestransko sodelovanje na
gospodarskem, znanstvenotehničnem, raziskovalnem, kulturnem in drugih področjih.
S skupno ekonomsko politiko bomo dali prednost tisti
proizvodnji, ki bo krepila izvozno sposobnost gospodarstva in
njegovo tehnično tehnološko raven, zagotavljala gospodarsko upravičeno izrabo razpoložljivih proizvodnih dejavnikov,
smotrno uporabo energije in surovin, povečanje akumulacijske in reproduktivne sposobnosti ter varstvo in zboljšanje
delovnega in življenjskega okolja.
.
Okrepili bomo sodelovanje v gospodarski infrastrukturi, kar
še posebej velja za energetsko, prometno in vodnogospodarsko področje. Intenzivneje bomo sodelovali pri urejanju prostora in pri reševanju skupnih ekoloških vprašanj ter pri
preprečevanju naravnih in drugih nesreč.
Pospeševali bomo pretok znanja na podlagi skupnih projektov raziskovalnih organizacij in pri konkretnih gospodarskih projektih na podlagi skupnih vlaganj. Glede na razpoložljive zmogljivosti in specifična znanja se bodo povečali pretoki znanja v izobraževanju in zdravstvu. Krepila se bo izmenjava kulturnih dobrin.
....
...
3.0.6. Splošen dvig gospodarske ravni in kakovosti jugoslovanskega gospodarstva in vse večje vključevanje Jugoslavije ter vsake republike in avtonomne pokrajine v mednarodne gospodarske tokove bo omogočilo tudi intenziviranje
gospodarskih tokov v Jugoslaviji. Večja mobilnost bo odvisna od boljšega in racionalnejšega koriščenja razpoložljivih
razvojnih možnosti na posameznih območjih. Ob uveljavljanju enotnega jugoslovanskega trga je realno pričakovati, da
se bo povečevala prodaja izdelkov zahtevnih proizvodenj z
območja SR Slovenije na jugoslovanskem trgu, hkrati pa se
bo zmanjšala prodaja nekaterih izdelkov tradicionalnih proizvodenj, zlasti predmeti široke porabe, in proizvodenj, ki, ekonomsko gledano, nimajo opravičila za menjavo med oddaljenejšimi deli tržišča.
Pri prodajah iz SR Slovenije v druge republike in avtonomni
pokrajini je kljub njihovemu povečevanju pričakovati upadanje njihovega deleža v družbenem proizvodu. Organizacije
združenega dela z območja SR Slovenije bodo v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah povečevale nakup kmetijskih
pridelkov in izdelkov, energetskih surovin in proizvedene energije, pri surovinah, repromaterialu in polizdelkih pa bodo
opuščeni nekakovostni in ekonomsko neracionalni izdelki.
Tako se bo del teh nabav iz drugih republik in avtonomnih
pokrajin preusmeril na uvoz, bolj šele po letu 1990.
Zaradi večje usmeritve industrije v izvoz in s tem skupne
potrebe po znanstvenem, tehničnem in tehnološkem sodelovanju na jugoslovanskem trgu in na tej osnovi tudi zaradi
prenašanja izkušenj organizacij združenega dela zaradi za9°;
tavljanja preskrbe z energijo, hrano in surovinami, zaradi
kooperacije in specializacije proizvodnje in zaradi razvoja
qospodarsko učinkovite delovno intenzivne proizvodnje, pričakujemo povečanje obsega naložb SR Slovenije v druge
republike in pokrajini. Ob predpostavki krepitve dolgoročnega znanstvenega, tehničnega in tehnološkega sodelovanja ki naj bi privedlo do usklajevanja razvojnih usmeritev
posameznih dejavnosti oziroma njihovih pomembnejših
nosilcev v SFR Jugoslaviji, se bo oblikoval tudi tok vlaganj iz
drugih republik in avtonomnih pokrajin v SR Slovenijo.
Združenje dela in sredstev na samoupravnih osnovah bo
moralo postati glavni način povezovanja jugoslovanskega
gospodarstva. Na pospešitev združevanja bodo vplivale
tudi spremembe v sistemu opredeljevanja in pospeševanja
razvoja manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki
bodo vodile v preraščanje obstoječih oblik pospeševanja v
vse bolj samoupravne in poslovno učinkovite oblike in
načine. Ob pričakovanem zmanjševanju obveznosti se bo
tako povečeval delež tistih sredstev, ki bodo usmerjena za
hitrejši razvoj na osnovi skupnih vlaganj. Združevanje dela in
sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja republik in avtonomnih pokrajin, ki bodo opredeljene kot manj razvite, oziroma
imele status prehodnega obdobja, bo temeljilo na ekonomskih motivih, to je na ustvarjanju čim večjega skupnega
dohodka in drugih skupnih interesih organizacij združenega
dela iz razvitih in manj razvitih območii. Združevanje dela in
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sredstev naj bi ob uresničevanju skupnih interesov hkrati
prispevalo tudi k preusmeritvi v gospodarski strukturi, v
skladu s tem pa tudi k uresničevanju politike hitrejšega produktivnega zaposlovanja delovno sposobnega prebivalstva
na teh območjih. Na teh osnovah se bodo tudi zmanjševale
razlike v gospodarski razvitosti republik in avtonomnih pokrajin.
Vključevanje v mednarodne ekonomske
tokove
3.0.7. Intenzivnejše vključevanje slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva v mednarodno ekonomsko
menjavo, vključno s skladnejšo regionalno strukturo zunanjeekonomskih tokov, je temeljna strateška usmeritev dolgoročnega družbenega razvoja. To je temeljni pogoj za
povečanje učinkovitosti razvoja ter ekonomske samostojnosti
in uresničevanje strateških razvojnih usmeritev na vseh
gospodarskih in družbenih področjih. Pri tem ne gre le za
izvoz blaga in storitev, temveč tudi za pretok kapitala, znanja,
idej in sodelovanje ljudi, narodov in narodnosti ter držav.
Neogibno je, da postanejo mednarodni ekonomski odnosi
in vključevanje naše države v sodobno tehnološko revolucijo
prevladujoča osnova razvojne strategije in njeno ogrodje,
nikakor pa od razvojne strategije oddvojen cilj. V to morajo
biti usmerjena vsa naša prizadevanja za zvišanje delovne
kulture, znanja in ustvarjalnosti ter materialni, sistemski in
drugi pogoji, ki bodo zagotovili prehod z ekstenzivnega v
intenzivno gospodarjenje nasploh, za zagotavljanje tehnološke, znanstvene in kadrovske osnove za vključevanje v
razvitejše oblike mednarodnega'sodelovanja, za razvijanje in
uvajanje novih oblik in metod organizacije v sodobno organiziranih proizvodnih in upravijalskih procesih itd. Sem sodi
tudi gospodarno izkoriščanje naravnih danosti in drugih
zmogljivosti. Le tako bodo podane ekonomsko utemeljene
osnove, da bodo z intenzivnejšo mednarodno menjavo in z
optimalnim izkoriščanjem razpoložljivih proizvodnih dejavnikov na tej osnovi ob upoštevanju njihove dosegljivosti, kakovosti, teritorialne razporeditve, komplementarnosti ter svetovnih meril učinkovitosti, racionalnosti In produktivnosti,
ustvarjeni pogoji za doseganje čim večjega dohodka. To bo
lahko tudi realno izhodišče za vse družbene in gospodarske
subjekte pri pripravi njihovih dolgoročnih razvojnih programov ob upoštevanju domačih in mednarodnih razmer ter
njihovih motivov in usposobljenosti.
Vpliv ekonomskih meril svetovnega trga se mora izražati v
celotnih gospodarskih tokovih in odnosih s tujino. Celotno
gospodarstvo mora biti tako organizirano, ekonomsko naravnano in motivirano, da vidi v povečanju izvoza in sodelovanju
s svetom pot za graditev stabilne in razvijajoče se ekonomije.
Preverjanje lastnih dosežkov s svetovnimi merili produktivnosti in ekonomičnosti bo test za njegovo razvojno sposobnost.
3.0.8 Povečanje izvoza bo temeljilo na ekonomski motiviranosti gospodarskih subjektov za trajno naravnanost k
izvozu. SR Slovenija si bo prizadevala, da bo ekonomska
politika naravnana k temu, da bo izvoz učinkovitih proizvajalcev dinarsko donosen oziroma da bodo vsi udeleženci pri
izvozu dosegli najmanj tolikšen dinarski dohodek, kolikor ga
dosegajo s prodajo proizvodov na domačem trgu. Ukrepi in
instrumenti ekonomske politike, predvsem politika tečaja
dinarja, bodo morali dolgoročno in trajno zagotavljati interes
proizvajalcev za povečanje mednarodne menjave.
Zavzemali se bomo za tako naravnanost ekonomske politike, ki bo terjala nenehno ocenjevanje rezultatov domačega
gospodarstva, zlasti tistega, ki neposredno vpliva na stroške
in cene izvoznega blaga, s svetovnimi merili produktivnosti in
učinkovitosti. Prestrukturiranje gospodarstva v smeri izvozne
usmerjenosti zahteva oblikovanje mehanizma zaščite domače
proizvodnje na selektivni podlagi skladno z osnovnimi
smermi razvojne politike in tehnološkega razvoja. Taki vlogi
se bo morala prilagoditi tudi carinska politika s postopnim
zmanjševanjem prohibicijske narave ter krepitvijo ukrepov
necarinske zaščite.
3.0.9. Pri regionalni usmerjenosti menjave s tujino bo
zaradi visoke stopnje zadolženosti in potrebe po zmanjševanju tehnološkega zaostajanja za razvitimi zahodnimi
državami morala menjava z njimi še naprej biti največja,
vendar pa bomo zmanjšali primanjkljaj v trgovinski bilanci in
izboljšali pokritje uvoza z izvozom v te države. S pomočjo
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jugoslovanskega sporazuma z EGS si bomo poleg trgovinske
menjave prizadevali čimbolj izkoristiti možnosti za sodelovanje s to skupnostjo tudi na drugih področjih, še posebej pri
višjih oblikah gospodarskega sodelovanja in možnostih za
financiranje razvojnih projektov. Ustvarjali bomo razmere za
bistveno povečanje izvoza blaga in storitev, širjenje sodobnih
oblik proizvodnje in tehnično-tehnološkega sodelovanja,
skupno nastopanje na tretjih trgih, industrijsko kooperacijo in
finančno sodelovanje. Pri širjenju teh odnosov si bomo prizadevali za hitrejše vključevanje v tehnično-tehnološki proces
ob ohranitvi ekonomske neodvisnosti.
V menjavi s socialističnimi državami bomo tudi v prihodnje
težili za čim bolj uravnoteženo menjavo, ki bo zagotovila SFR
Jugoslaviji in SR Sloveniji poleg energetskih in drugih surovin
tudi usklajeno menjavo na višji ravni in razvijanje višjih oblik
gospodarskega sodelovanja. Možnosti bomo iskali tudi pri
uvozu nekaterih delov opreme, predvsem takih, ki so na
svetovni ravni.
Z bolj organiziranim nastopom moramo zaustaviti zmanjševanje menjave z deželami v razvoju. Sodelovanje je treba
razširiti in graditi na doslej neizkoriščenih možnostih. Tako
bomo spodbujali in razvijali prenos tehnologije, realizacijo
dolgoročnih programov dobav surovin, usposabljanje kadrov
in posebej skupna vlaganja v izgradnjo proizvodnih, infrastrukturah in drugih objektov, kooperacijo, ustanavljanje
skupnih podjetij,, medbančno in finančno sodelovanje ter
oblike skupnega nastopa na tretjih trgih.
V razvojni politiki si bomo prizadevali za krepitev sodelovanja z obmejnimi območji sosednjih držav. Bolj kot doslej
bomo pospeševali višje oblike gospodarskega sodelovanja in
krepili sodelovanje v gospodarski infrastrukturi, turizmu in
urejanju prostora ter v kulturi, prosveti, znanosti in na drugih
področjih.
3.0.10. Ekonomsko podlago izvozne strukture tvorijo
naravni vključno z zemljepisno lego in z delom ustvarjeni
dejavniki. Proizvodni programi v industriji bodo še naprej
poglavitni nosilec izvoza, večji obseg pa bodo dobili tudi
promet, turizem in kmetijstvo. V industriji bodo predvsem
pomembni izvozniki organizacije združenega dela elektro,
strojne in kovinske industrije, ki bodo na osnovi večjega
vključevanja domačega znanja dosegale boljše neto devizne
učinke, izvoz teh treh panog je že sedaj več kot 40% vsega
slovenskega industrijskega izvoza, vendar pa zaFadi uvoza, ki
nekoliko presega izvoz, še ne dosegajo zadovoljivih neto
deviznih učinkov. Ekonomsko uspešen prodor na tuja tržišča
bomo dosegli le z izdelki, ki bodo ustrezali po kakovosti,
zanesljivosti, sodobni obliki, konkurenčnosti in solidni servisni dejavnosti. Tradicionalne izvozne proizvodnje s področja
tekstila, usnja, lesa in papirja bodo izboljšale ali vsaj zadržale
svoj položaj na svetovnem tržišču, le če bomo posodobili in
obnovili pretežno dotrajano opremo v teh proizvodnjah.
V neblagovnem izvozu bodo največje možnosti pri ustvarjanju deviznega priliva v turizmu in tranzitnem prometu, poleg
tega pa bomo iskali možnosti za večje vključevanje v mednarodno delitev dela tudi z investicijskimi deli v tujini.
Izvozne spodbude bodo namenjene spodbujanju izvoznikov predvsem na začetku pridobivanja novih tujih tržišč in pri
premagovanju tujih protekcionističnih ovir.
3.0.11. Za realizacijo nekaterih razvojnih programov bomo
uporabljali tudi tujo akumulacijo, ki bo usmerjena v obetavne izvozne naložbe in namenjena predvsem za zamenjavo iztrošene opreme izvoznih proizvodenj, za posodobitev in razvoj izvoznih zmogljivosti in odpravo ozkih grl v
proizvodnji za izvoz, Poleg klasične kreditne oblike pridobivanja tuje akumulacije se bo SR Slovenija zavzemala za
ustvarjanje spodbudnejših pogojev za skupna vlaganja s
tujimi partnerji, saj bomo s tem pridobili ugodnejše možnosti
za uvajanje sodobnejše tuje tehnologije, tehnoloških dosežkov ter organizacijskih znanj in s tem učinkovitejšo organizacijo dela.
3.1. Strategija razvoja gospodarskih
dejavnosti
3.1.1. Proces prestrukturiranja gospodarskih dejavnosti
kot temeljna materialna podlaga gospodarske stabilizacije
bo dolgoročni proces prilagajanja proizvodnih zmogljivosti
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obstoječim in pridobljenim proizvodnim faktorjem s ciljem
spremembe strukture proizvodnje in zaposlenosti, doseganja boljše kakovosti in rezultatov odločanja v vseh dejavnostih in na vseh področjih ter spremembe v miselnosti in
obnašanju nosilcev odločanja. Na ta način bomo dosegali
ključne razvojne cilje pri povečevanju izvoza in tehnološkega napredka kot temeljnih pogojev gospodarske rasti.
Analiza razpoložljivih razvojnih dejavnikov kaže, da smo surovinsko in energetsko revni in da imamo zelo omejen domači
trq Zato smo odvisni od enotnega jugoslovanskega trga in od
menjave s tujino. V takih razmerah bomo uresničevali usmeritev opiranja na lastne sile, ki temelji na sodelovanju in prizadevanju delavcev, delovnih ljudi in občanov za čim boljše in
ekonomsko racionalno izkoriščanje razpoložljivih proizvodnih faktorjev. Kljub rasti družbenega proizvoda in njegovi
smotrnejši delitvi bomo razpolagali s skromno akumulacijo, s
katero bo treba premagovati probleme pri prestrukturiranju
aospodarstva ter ohranjanju polne zaposlenosti. Imeli pa
bomo kvalificirane strokovne kadre, ki bodo vključeni v tiste
□ospodarske dejavnosti, kjer so še velike neizkoriščene možnosti, ter v tiste proizvodne programe, ki zahtevajo vec znanja
ter manj surovin, energije in manj prevoznih stroskov na
enoto proizvoda in katerih proizvode in storitve je mogoče
prodajati predvsem na konvertibilnih trgih.
3.1.2. Pri prizadevanjih za prestrukturiranje gospodarstva
bo posebno pomembna kakovost investicijskih odločitev, ki
morajo upoštevati ne samo podjetniške in sektorske Y.
ter interese, temveč tudi narodnogospodarske kriterije, ki
vplivajo na racionalnejšo rabo proizvodnih faktorjev, zlasti
energije, surovin in lokacij v prostoru.
Delež bruto investicij v osnovna sredstva gospodarstva v
družbenem proizvodu se bo postopno povečal na 21%. Za
zamenjavo in izboljšanje strukture obstoječih osnovnih sredstev bo treba nameniti približno polovico vseh bruto investicij
v osnovna sredstva gospodarstva.
Zvišati bo treba udeležbo gospodarskih investicij v skupnih
investicijah, v skladu s tem pa udeležbo gospodarskih investicii v skupnih investicijah, v skladu s tem pa udeležbo tistih
proizvodnih programov, ki so razvojno tehnološko intenzivni
in omogočajo dolgoročno večji izvoz blaga in storitev
(vključno turizma). Spremembe v strukturi gospodarskih investicij v korist izvoznih in razvojno tehnoloških intenzivnih
proaramov bodo uresničljive le z nadvse skrbno izbiro proaramov v qospodarski infrastrukturi in pri surovinskih panoqah. Vlaganja v gospodarsko infrastrukturo ob upoštevanju
realnih možnosti ne bodo presegala približno ene četrtine
vseh gospodarskih investicij v osnovna sredstva, stopnja rasti
investiranja v surovinske panoge pa ne povprečja gospodarOb upoštevanju navedenih usmeritev bi bila možna naslednja struktura gospodarskih investicij:
Tabela 2: Struktura investicij v osnovna sredstva
v SR Sloveniji po gospodarskih področjih
združenega dela
v%
Realizacija Predvidevanje
1971 -19821986-2000 stalne
tekoče cene
cene1983
24,0
24,5
1. Gospodarska infrastruktura
vtem:
12,0
13,4
- energetsko gospodarstvo
11,3
10,7
- prometna infrastruktura
0,7
0,4
- vodno gospodarstvo
2. Industrija brez energetike
32,0
34,2
in živilske industrije vtem:
9,5
4,8
- razvojno tehnološke skupine
6,7
7,8
- surovinske panoge
9,0
7,1
3. Kmetijstvo in živilstvo
35,0
34,2
4. Preostalo gospodarstvo
100,0
100,0
Skupaj gospodarstvo
Sodimo, da bodo predvidene investicije povzročile naslednje spremembe v strukturi družbenega proizvoda po gospodarskih področjih. Deleži energetskega gospodarstva, surovinskih panog, klasičnih predelovalnih panog ter preostalega
gospodarstva se bodo nekoliko zmanjšali, deleži razvojno
poročevalec

tehnoloških intenzivnih panog, kmetijstva in živilstva ter turizma se bodo povečali. Večje spremembe pa pričakujemo v
znotrajsektorski strukturi panog, strukturi izvoza in uvoza,
porabi energije in surovin ter v smotrnejšem koriščenju
sodobnejše opreme in znanja po posameznih skupinah v
industriji, predvsem pri razvojno tehnoloških intenzivnih panogah.
...
..
3.1.3. Sestavni del procesa prestrukturiranja in racionaiizacije našega gospodarstva bo razvoj drobnega gospodarstva, ki je osnova za pogosto nastajanje novih in organske
rasti obstoječih organizacij združnega dela. Zlasti v industriji
je neobhodno narediti izbor proizvodnih programov, jih krem
ter prenašati v drobno gospodarstvo. Analize razvojnih možnosti so pokazale, da je treba bistveno povečati obseg te
dejavnosti v strukturi gospodarstva. Po predvidevanjih bi
lahko to pomenilo podvojitev sedanjega obsega, kar je^ odvisno od možnosti za sproščanje drobne pobude in stabilnosti
poaojev gospodarjenja. To bo mogoče doseči le z razvojno
politiko ki bo spodbujala in k temu cilju usmerjala vse dejavnike. Ta usmeritev zahteva ustrezne organizacijske prijeme,
vztrajnost in jasne perspektive za njihove nosilce. Posebej bo
treba pospeševati razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti,
pomembnih za SLO in DS.
Industrija
3 1 4 V industriji bomo intenzivneje uvajali proizvodne
programe z večjo udeležbo visoko strokovnih delavcev in
znanja, z večjo inovativno sposobnostjo, z visoko avtomatizirano proizvodnjo s sorazmerno manjšo porabo energije in
surovin na enoto proizvoda, z višjim dohodkom na zaposlenega in na vložena sredstva, z visokim deležem izvoza ter
ob upoštevanju varovanja okolja in smotrne rabe prostora.
Razvijali bomo proizvodnjo, ki bo na zahtevnih svetovnih trgih
konkurenčna in kjer lahko koristimo prednosti visokega znanja in visoko kvalificirane delovne sile z bogato industrijsko
izkušnjo. Razvijati bo treba tehnološko in razvojno intenzivne
proizvodnje, kjer bomo na osnovi lastnega znanja in v povezavi s tujimi nosilci moderne tehnologije dosegali na nekaterih ožjih področjih tudi vrhunske dosežke. S tem bomo razvijali proizvodnjo, ki bo konkurenčna na trgih razvitih držav.
Industrijske panoge, ki so že do sedaj močno prispevale
razvoju in izvozu, bomo posodobili, da bi ohranile oziroma
izboljšale svoj konkurenčni položaj na mednarodnih trgih.
3.1.5. V ta namen bo v celotni predelovalni industriji osrednja naloga tehnološka intenzifikacija, zlasti z uvajanjem
sodobnih elektronskih naprav za računalniško krmiljenje proizvodnje oziroma za uvajanje integralnega računalniško
zasnovanega procesa proizvodnje in poslovanje ter razširitev
proizvodnje po naročilih, ki bo ob novih tehničnih rešitvah
prav tako donosna kot masovna proizvodnja. Taka usmeritev
bo zahtevala visoko ustvarjalnost in prožnost pri programiranju proizvodnje in stalno izboljševanje kakovosti proizvodov.
V ospredju bo povečanje produktivnosti in predelave ter
postopen izbor proizvodnih programov za tehnološko in razvojno zahtevenjše izdelke.
3.1.6. Uresničitev kompleksnih ponudb bo pomenilo
kakovostno in količinsko spremembo pri ustvarjanju
dodane vrednosti ter plasiranju opredmetenega znanja m
dela ob trajnem angažiranju kadrov in sredstev z raz icnih
področij gospodarstva ter izobraževalnega in raziskovalnega področja na osnovi dolgoročnih razvojnih progamov.
Ti proarami morajo biti izvozno usmerjeni tudi zaradi majhnega domačega trga. Uresničitev kompleksnih programov
na podlagi opredmetenja predvsem domačega znanja in dela
zahteva spremembo pri organiziranju inženiring organizacij.
Zato bi se morale te preusmeriti v nove, poslovno uspešnejše
in fleksibilnejše oblike sodelovanja pri prizvodnji kompleksnih investicijskih objektov s ciljem zagotoviti specializacijo
domačih udeležencev in na tej osnovi prodor v tehnološki vrh.
3.1.7. Bistveno večji poudarek kot doslej bo na razvoju
maloserijske proizvodnje, ki bo kooperant velikoserijske proizvodnje in individualne proizvodnje večjega obsega, ki bo
zadovoljevala pestre potrebe kupcev. To je fleksebilna proizvodnja, ki mora biti visoko produktivna na osnovi najnovejših
tehničnih pridobitev. Spodbujali bomo tudi razvoj omrežja
vzdrževanja, ki naj omogoča boljšo in gospodarnejšo uporabo izdelkov. V tovrstni proizvodnji bomo uvajali tako imeno13

vane celične obdelovalne sisteme, povezane s skupnim informacijskim sistemom. S takšnimi proizvodnimi enotami bomo
tudi približali delo delavcem v krajih njihovega bivanja, kar še
posebej velja za manj razvita in hribovita območja.
3.1.8. V razvojni in ekonomski politiki bodo imeli v industriji ob selektivnem pristopu prednost tehnološko in razvojno
intenzivni programi proizvodnje v elektroniki, strojegradnji,
farmaciji, kemični industriji, proizvodnji prometnih sredstev,
elektro in kovinsko predelovalni industriji. Pri odločitvah za
izvedbo konkretnih programov na teh področjih pa bodo
nosilci odločitev morali upoštevati, da je tehnološki razvoj v
teh dejavnostih izredno dinamičen in da se na trgu nenehno
pojavljajo novi proizvodi, ki nadomeščajo stare in po kakovosti in funkcionalnosti visoko presegajo že obstoječe.
Poudarek bo na naslednjih proizvodnih usmeritvah:
- V elektroniki: proizvodnja kompatibilnih računalniških
sistemov in sistema mrež z? distribuirano obdelavo podatkov,
kompletnih elektronskih in digitaliziranih telefonskih oziroma
telekomunikacijskih central; lastnih računalniško numeričnih
upravljalskih strojev; sistemov za upravljanje v energetiki,
procesni industriji in prometu; mikroelektronskih vezij in
sistemov na osnovi preciznejše tehnologije, avtoelektronskih
in drugih visoko kvalitetnih elektronskih sestavin ter hišnih in
avdiovizualnih aparatov na osnovi mirkoprocesorjev.
- V strojegradnji: proizvodnja računalniško krmiljenih
obdelovalnih strojev in delovnih sistemov ter robotiziranih
strojev oziroma sistemov; v proizvodnji energetskih strojev in
naprav bo posodobljena oprema in razširjena zvrst naprav za
izkoriščanje konvencionalnih virov energije (vodna energija,
premog, nafta); proizvodnja opreme za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov (sončna energija, kemična
energija, bio plin); proizvodnja strojev in naprav za pridelavo
primarnih kmetijskih proizvodov ter kompletnih tehnoloških
linij za njihovo predelavo s poudarkom na večji avtomatizaciji
in robotizaciji procesa; naprave in sistemi za čiščenje odpadnih vod, čiščenje zraka in gospodarno rabo odpadnih surovin ter opremo za ravnanje s komunalnimi odpadki; naprave
za prevoz, pretovor in skladiščenje ob upoštevanju zlasti
njihove povezanosti v logistične mreže ter proizvodnja kompleksnih objektov in proizvodnih linij z razvojem ustreznih
tehnologij.
- V farmaciji: proizvodnja farmacevtskih surovin. Hitreje
bo treba zamenjevati licenčne preparate z domačimi. Na
osnovi izkušenj bo ta industrija zlasti razvijala proizvodnjo na
bazi fermentacije, kot so antibiotiki, alkaloidi, amino in organske kisline ter vitamini in aktivne substance z uporabo genskega inženiringa in organske siteze.
- V kemični industriji: malotonažna proizvodnja, v tem
zlasti proizvodnja in predelava naravnih surovin in učinkovin;
biotehnologija za proizvodnjo posebnih organskih spojin,
biološko aktivnih snovi, biomase in bioplina ter za predelavo
agroživilskih odpadkov; sinteza posebnih polimerov za industrijo; sinteza intermediatov; proizvodnja novih izolacijskih
gradbenih materialov in proizvodnja novih materialov s
posebnimi lastnostmi za uporabo v elektroniki in elektrotehniki, kemijski industriji, strojegradnji, lesni industriji, gradbeništvu in energetiki ter drugih panogah; proizvodnja in
predelava specialnih papirjev; proizvodnja specialnih gumenih izdelkov in usklajen razvoj predelave kavčuka s potrebami
gospodarstva.
- V avtomobilski industriji: proizvodnja gospodarskih
cestnih in specialnih vozil ob večji tehnološki in razvojni
samostojnosti. Treba bo razvijati in širiti domačo dobaviteljsko in kooperantsko industrijo pri proizvodnji pomembnejših
univerzalnih sklopov v vsej Jugoslaviji in na tej osnovi razvijati
sodelovanje s tujimi partnerji. V razvoju si bo treba prizadevati
za ekonomičnost (varčnost), kakovost (podaljšanje garancijske in življenjske dobe) in upoštevati naraščajoče zahteve za
zmanjšanje onesnaževanja okolja. Sistem modulne gradnje
vozil in s tem usmeritev na fleksibilne tehnološke sisteme bo
omogočal racionalno proizvodnjo tudi manjšega obsega proizvodnje. Proizvodnja vozil na osnovi univerzalnih agregatov
bo omogočila tudi hitrejši lastni razvoj in proizvodnjo gradbene, kmetijske, delovne in druge motorizirane mehanizacije.
V razvoju in proizvodnji cestnih in specialnih vozil bo upoštevan koncept integralnega sistema transporta. Skladno s tem
bo poudaek na proizvodnem programu dostavnih lahkih vozil.
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težki kategoriji vozil za linijski in razvozni prevoz ter vozilom
za posebne in za obrambne namene.
Za izbor tehnološko razvojnih programov bo ob upoštevanju veljavnih, družbeno sprejetih kriterijev odločilno združevanje dela in sredstev soodvisnih organizacij združenega
dela. Pri tem pa bo del teh programov odvisen od skupnih
vlaganj s tujimi partnerji,, ki bodo poleg skupnega rizika,
omogočila tudi dostop in vključitev v dogajanja v mednarodnem tehnološkem razvoju.
3.1.9. Na posameznih področjih surovinske proizvodnje
so usmeritve na naslednjih programih:'1
- Črna metalurgija se bo razvijala tako, da se bo povečal
delež plemenitih jekel in njihove kakovosti tako, da bomo
imeli pestrejšo izbiro valjarniških kovaških in livarskih izdelkov. To bo zahtevalo uvedbo oziroma izpopolnitev novih
tehnoloških postopkov ter avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnje z večjo uporabo procesnih računalnikov. Proizvodnja ne bo bistveno povečana, osnovne naprave za surovo
jeklo pa bodo elektroobločne peči. Naraščanje stroškov energije bo terjalo racionalne ukrepe za zmanjševanje specifične
porabe in povečanje izkoriščanja odpadne toplote. Pri ferolegurah bo usmeritev v izdelavo plemenitih in specialnih feroiegur, povečana bo proizvodnja in izbira predlegur, proizvodnja
ferosilicija in ferokronia pa bo zaradi velike udeležbe energije v ceni nazadovala.
- Nadaljnji razvoj aluminijske reprocelote je s sporazumi
zasnovan na ohranitvi proizvodnje primarnega aluminija. S
posodobitvijo bo dosežena optimalna tehnološko-ekonomska
proizvodna enota, ki se bo opirala na sodobno tehnologijo z
nizko specifično porabo energije in surovin ter visoko storilnostjo. Zagotovljeni bodo varstvo okolja in primerne delovne
razmere. Predelovalna aluminijska industrija bo morala
povečati stopnjo predelave in se usmeriti v proizvodnjo z višjo
kakovostjo. Občutno bo povečan odstotek izdelkov iz sekundarnega aluminija s poudarkom na kakovosti.
- Proizvodnja drugih barvastih kovin bo usmerjena v
izdelke visoke kakovosti, večja pozornost bo namenjena geološkim raziskavam, bolj kot do sedaj pa bomo uporabljali
sekundarne surovine.
- Pri nekovinah bo posodobljeno izkoriščanje surovin ter
skladno s potrebami organizirano in koncentrirano povečevana proizvodnja ob doslednem upoštevanju kriterijev varstva
okolja.
- Pri razvoju bazne kemične industrije bo ob upoštevanju
ekoloških razmer območij pozornost namenjena predvsem
ekonomičnim visokoproduktivnim zmogljivostim usmerjenim
v izvoz. Skladno s potrebami in možnostmi bodo organizacije
združenega dela gradile ali povečevale pomembnejše zmogljivosti za proizvodnjo žveplove kisline, fosfatov, alkalij, titanovega dioksida, vodnega stekla, zeolitov (adsorbentov),
umetnih gnojil in s tem v zvezi preverile možnost za proizvodnjo amoniaka in sečnine. Na organskem področju, kjer je naš
zaostanek največji, bo razvoj postopno uresničevan v naslednjih smereh: pentaeritritol, heksametilentetramin, furfural in
furfuril alkohol, propilenska kemija, etanolamin, glicerol, polikarbonati, umetne smole, umetna organska gnojila, rastlinska
zaščitna sredstva, predelava maščob, predelava škroba,
maščobne kisline ter jedilna in tehnična olja. V tem sklopu
bomo, če bo treba, rekonstruirali in posodobili proizvodne
zmogljivosti metanola in formaldehid ob predpostavki uporabe metanola kot pogonskega goriva.
- Razvoj mehanske in kemične predelave lesa (proizvodnja žaganega lesa in plošč, proizvodnja pohištva, stavbnega
mizarstva in drugih končnih izdelkov, proizvodnja celuloze in
papirja ter predelava papirja) bo slonel na vse večjem pokrivanju surovinskih potreb z domačimi gozdnimi sortimenti. To
bo doseženo z boljšim izkoriščanjem obstoječih gozdnih skladov, snovanjem intenzivnih nasadov in plantažiranjem hitro
rastočih drevesnih vrst iglavcev in listavcev, premeno malo
donosnih gozdov ter povečanjem uporabe lesnih ostankov in
starega papirja. Na teh osnovah bodo razvojni programi
usmerjeni v tehnologijo višje stopnje predelave in obdelave
ter racionalnejšo porabo lesa, uporabo vseh vrst lesa in drugih nadomestnih surovin. Uvoz deficitarnega lesa, tudi tropskega, se ne bo zmanjševal, del lesa pa bomo dobavljali iz
drugih republik. Ohranjal se bo obseg proizvodnje v industriji
žaganega lesa, furnirjev, ivernih, vlaknenih vezanih in panelnih plošč.
poročevalec

— Papirna industrija bo poskrbela za povečanje lesne
surovinske osnove z vlaganji v premeno oziroma melioracije
malo donosnih gozdov predvidoma na 1500 ha povprečno
letno in v snovanje namenskih lesnih nasadov na opuščenih
kmetijskih zemljiščih na 1200 ha povprečno letno. Povečane
bodo zmogljivosti vlaknin za proizvodnjo kakovostnejših vrst
papirjev ter specialnih in drugih vrst papirjev.
Kmetijstvo in živilska industrija
3.1.10. Glede na strateški pomen hrane je temeljna
naloga kmetijstva izkoristiti vse razpoložljive dejavnike, na
tej osnovi povečati proizvodnjo za okoli 40—45% in s tem v
globalu pokriti lastno bilanco hrane. S spremembo agrarne
strukture, ki je z veliko posestno in parcelno razdrobljenostjo ovira hitrejšemu razvoju proizvodnje in produktivnosti, bo treba ustvariti razmere za prestrukturiranje kmetijstva. Strategija kmetijstva bo naslednja:
- Najprej bo treba hitro doseči večjo proizvodnjo hrane z
večjo izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti in racionalnostjo v proizvodnji. V ta namen bo treba strokovno ovrednotiti zmogljivosti kmetijskih zemljišč in uveljaviti ukrepe, ki
delujejo hitro in ki terjajo čim manj sredstev, da bi lahko
zagotovili pospešeno obdelavo vseh razpoložljivih zemljišč,
izboljšali tehnologijo in smotrno uporabo produkcijskih sredstev, učinkovito organizirali proizvodnjo in blagovne tokove
ter rajonizirali proizvodnjo.
- Po ustalitvi trga živil bodo s spreminjanjem agrarne
strukture s koncentracijo zemljiških in drugih zmogljivosti v
okviru družbenega kmetijstva ter zmogljivosti, nastalih z združevanjem dela, sredstev in zemlje samostojnih kmetov, dane
možnosti za hitrejše povečevanje delovne storilnosti in
cenejše pridobivanje hrane.
3.1.11. Za uresničitev teh nalog bo treba dosledno
varovati kmetijsko zemljo, jo usposabljati, in vključevati
slabo obdelane površine v intenzivno proizvodnjo.
Na karti št. 13. Zasnova območij kmetijskih zemljišč in
agrooperacij so kot obvezna izhodišča za pripravo in
oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov kmetijskih zemljiških skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena območja
najboljših kmetijskih zemljišč ter območja za melioracije.2
Podatki kažejo, da smo z zaraščanjem mejnih zemljiščpašnikov izgubili okoli 115.000 ha zemlje,3 z urbanizacijo in
izgradnjo infrastrukturnih objektov pa okoli 12.000 ha, tako
da bomo v letu 2000 razpolagali z okoli 760.000 ha kmetijske
zemlje. Obdelovalnih površin bo ostalo približno toliko kot
sedaj, tj. 650.000 ha, povečal pa se bo odstotek njiv s sedanjih 250.000 ha na okoli 300.000 ha. Za nadomestitev izgubljenih kmetijskih zemljišč, racionalnejšo obdelavo in ustvarjanje večjih proizvodnih enot bo treba usposobiti okoli
95.000 ha zemljišč s hidromelioracijami (70.000 ha osuševanje, 25.000 ha namakanje), okoli 100.000 ha z agromelioracijami in okoli 120.000 ha s komasacijami ter odkupiti okoli
10.000 ha zemlje.
Zaradi izredno slabe starostne strukture aktivnih kmetijskih prebivalcev bo nujno treba z izboljšanjem ekonomskega
položaja kmetovalcev in z večjo socialno varnostjo bistveno
upočasniti deagrarizacijo in pri tem diferencirano uravnavati
tok deagrarizacije v ravninskih območjih in hribovitih predelih.
Pri pospeševanju primarne proizvodnje bo moralo sodelovati več strokovnjakov, ki celovito obvladajo znanje kmetijskih tehnologij, razvijati znanstveno in strokovno pospeševalno delo, ki naj bi zajelo vsako pridelovalno enoto. S sprotnim in uspešnim vključevanjem znanstvenih dosežkov v
prakso bodo izpopolnjeni genetski potencial v živinoreji,
sortni izbor in tehnologija v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu, semenarstvu in živilski industriji.
3.1.12. Predvideno povečanje kmetijske proizvodnje bo
možno z večjim hektarskim pridelkom, ki bo tak kot v kmeporočevalec

tijsko razvitih državah, z povečevanjem pridelovanja krme
na travinju, z zaustavitvijo zaraščanja pašnikov in z usposobitvijo čimveč njiv. Osrednja proizvodna smer bo tudi v
bodoče govedoreja, pri čemer bo treba glede na naravne
danosti zagotavljati skladnost med rastlinsko pridelavo in
živalsko prirejo.
Vzporedno s povečanjem njiv bo nujno bistveno spremeniti setveno
strukturo v korist žit, industrijskih in krmilnih
rastlin.4
Razvijati bo treba govedorejo kombiniranih pasem z
večjim poudarkom na mesu in na osnovni krmi s travinja oz.
nizkim odstotkom močne krme; v prašičereji poleg industrijske
reje vse bolj uveljavljati kmečko rejo kot dopolnilno dejavnost na kmetijah na osnovi doma pridelane krme; razvijati
perutninarstvo v skladu z možnostmi za prodajo na zunanjem trgu, pri čemer ne računamo z bistvenim povečevanjem
zmogljivosti industrijske reje.5 Pospešno bo treba razvijati
ovčerejo in povečati stalež konj.
Proizvodnja v trajnih nasadih bo organizirana v večjih proizvodnih enotah in v območjih, ki so po podnebju in legi za
to vrsto proizvodnje primernejša. Sedanje sadovnjake in
vinograde bo treba ohraniti, nasade pa bo treba obnoviti
hitreje kot vlaganja v preteklih letih. Pri pridobivanju sadja in
vina bodo vlaganja usmerjena v izboljšanje kakovosti in
povečanje izbire za izvoz. Vse bolj naj bi se uveljavljale tudi
dohodkovno zanimive, specializirane intenzivnejše kulture v
vrtnarstvu, semenarstvu, pridelavi jagodičevja, zdravilnih in
aromatičnih zelišč in pridelavi kultur za industrijo.
V ribištvu bo treba izkoristiti razvojne možnosti za morsko
in sladkovodno ribištvo, s čimer bi povečali izvoz in prodajo
na domačem trgu. V ta namen naj bi se s številnejšo ribiško
floto ulov rib podvojil, razširile predelovalne zmogljivosti in
obogatil izbor izdelkov.
Pospešiti bo treba pripravo programov za oblikovanje
rezerv v živem, semen in zaščitnih sredstev ter izpopolniti
sistem obrambe pred točo in drugih ukrepov za varstvo pred
škodljivimi vDlivi naravnih pojavov in procesov.
3.1.13 Zaradi slabe kmetijske strukture in s tem povezane nizke delovne storilnosti so cene in stroški proizvodnje sorazmerno visoki. Zato bomo morali pospešiti koncentracijo zmogljivosti in zemlje. Posebno nujna bo v območjih,
ki so temelj prodobivanja hrane v Sloveniji. Povečanje
delovne storilnosti bo možno le, če bo proizvajalec obdeloval
več zemlje, skrbel za večjo čredo in pospeševal svojo proizvodnjo. Gospodarska politika bo morala biti oblikovana tako,
da tisti, ki zemlje ne uporablja v proizvodne namene, ne bo
imel interesa zanjo. V tem smislu bo treba opredeliti in dosledno uveljavljati tudi status kmeta.
Pospešiti bo treba oblikovanje večjih proizvodnih enot, in
sicer kmečkih obratov v okviru proizvodnih skupnosti združenih kmetov in družbenih obratov. V družbeno organizirani
kmetijski proizvodnji si bo treba prizadevati, da se bodo
okrog sedanjih proizvodnih jeder koncentrirale proizvodne
zmogljivosti in zemlja, in to z nakupom zemlje, nad z zakonom določeno mejo pa z dodajanjem družbene in preko
kmetijskih zemljiških skupnosti začasno podružbljene zemlje, ki jo bodo organizirani člani in kooperanti obdelovali na
podlagi proizvodnega programa in plana zadružne organizacije. Ti programi in plani razvoja bodo vključevali tudi
raziskovalno in pospeševalno dejavnost, ki je za nadaljnji
razvoj kmetijske proizvodnje odločilna, oskrbovanje in trženje.
Pospešitev proizvodnje bo morala sloneti na organizirani
proizvodnji za poznan trg. Z organiziranjem in povezovanjem
vseh nosilcev proizvodnje, predelave, blagovnega prometa in
porabe bo možno uveljavljati ustreznejšo delitev dela, večjo
specializacijo in večjo varčnost poslovanja.
Družbeni kmetijski obrati bodo imeli odločilno vlogo pri
prenosu znanja in tehnologije ter delitvi dela med družbenimi obrati in organiziranimi oblikami povezovanja s kmeti.
Širjenje zmogljivosti teh obratov z večjimi melioracijami in
komasacijami je predvideno le v ravninskem območju severovzhodne Slovenije.
Izredno bo pomembno ponovno oživljanje hribovitega
sveta, ki zavzema eno tretjino slovenskega kmetijskega prostora. Smiselno bo treba izpeljati delitev proizvodnje z dolinskim svetom, ustvarjati razmere za dopolnilne oblike zapo15

slovanja na teh območjih in uvesti diferencirane oblike
pospeševanja proizvodnje.
3.1.14. V živilski industriji se bodo razvijale tiste proizvodnje, pri katerih ima SR Slovenija prednosti, in sicer z
vidika oskrbe s surovinami in z vidika možnosti za izkoriščanje znanja in izvoza.
Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo osnovnih živil v mlinsko
predelovalni industriji, rastlinskih olj in sJadkorja ne bo presegal bilančnih potreb. Živilska industrija bo morala s povezavami v Sloveniji in Jugoslaviji bolj skrbeti za čimvečjo
proizvodnjo in oskrbo s surovinami in razviti velikoserijsko
proizvodnjo za izvoz. Rast proizvodnje bo temeljila tudi na
posodabljanju tehnologije na temelju domačega znanja in v
kooperaciji s partnerji iz razvitih držav.
Prehranske navade prebivalstva se bodo spreminjale,
vedno bolj se bo vključevalo v družbeno organizirano prehrano. Zato bo dobila živilska industrija z usmeritvijo v družbeno prehrano nove naloge.
3.1.15. Slovensko kmetijstvo bo z usmeritvijo v čim
boljšo izrabo naravnih in drugih danosti v letu 200G globalno pokrilo bilančne potrebe po hrani. Občutno bosta
povečana pridelava in odkup pšenice, koruze in svinjine, pri
sladkorju, olju in soji pa bo pretežni del oskrbe odvisen od
nakupa v drugih republikah in pokrajinah. Povečana pa bo
prodaja perutninskega mesa in govedine, mleka, hmelja,
krompirja, ribjih izdelkov, vina, piva ter brezalkoholnih pijač
na trg zunaj Slovenije.
Za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje hrane bo
lahko dve tretjini naložb kmetijstvo pokrilo samo, preostalo
tretjino pa bo treba zagotoviti z interesnim združevanjem in z
intervencijo družbe. V družbeni in organizirani zasebni sektor kmetijstva bo treba investirati okoli 7% investicij v
osnovna sredstva družbenega sektorja gospodarstva. Pri tem
bi okoli 30% investicij namenili urejanju zemljišč in trajnih
nasadov, okoli 40% objektom za prirejo živine in skaldiščnim
zmogljivostim, okoli 20% strojem, okoli 10% pa povečanju
osnovne črede in izboljšavi genetskega potenciala ter financiranju obsežnejših uporabnih raziskav, poskusnih obratov
in sodobnejših metod prenosa znanja v redno proizvodnjo.
Gozdarstvo
3.1.16. Temeljna usmeritev pri gospodarjenju z gozdovi
bo smotrna izraba in krepitev naravnih gozdnih zmogljivosti
ob hkratni stalni krepitvi vseh splošno koristnih funkcij gozdov kot pogojev za biološko ravnovesje in zdravo življenjsko
okolje in preventivnih oblik varstva gozdov pred požari, še
zlasti na notranjsko-kraškem območju.
V svetu in pri nas že sedaj močno primanjkuje lesa, še bolj
pa ga bo v prihodnje. Zato bo treba količinsko in kakovostno
povečati proizvodnjo lesa s pospešitvijo gospodarjenja z gozdovi in s sorazmerno večjimi vlaganji.
V Sloveniji smo dosegli stopnjo poraščenosti z gozdovi, ki
je ne kaže več povečevati. Prizadevati si je treba za ohranjanje
obstoječih gozdnih površin, krepitev obstoječih gozdov in
hitrejšo prenovo malo donosnih gozdov/Lesne zaloge se v
zadnjem desetletju večajo tako, da predvidevamo v letu 20003v
povprečju 214 m /ha, in sicer v družbenih
godzdovih 284 m /
ha, in v zasebnih gozdovih 195 m3ha.
Na karti št. 14 Zasnova območij gozdnih zemljišč so kot
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih
interesnih skupnosti za gozdarstvo in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena območja
pomembnejših varovalnih gozdov.
Posek v letu 2000 bo predvidoma 4 mio m3, in to 1,68 mio m3
v družbenih gozdovih in 2,32 mio m3 v zasebnih gozdovih.
Težišče povečanega poseka bo pretežno v zasebnih gozdovih, ker so bili družbeni gozdovi v preteklem desetletju že
maksimalno obremenjeni. Oskrba porabnikov lesa se bo
gibala predvidoma na sedanji 69% ravni pokritja potreb po
lesu iz gozdov SR Slovenije, kar pa je odvisno tudi od razvojnih in tehnoloških rešitev, ki bodo prispevale k integralnejši in racionalnejši izrabi lesne surovine.
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Pri programiranju gradenj gozdnih cest je treba računati na
znatno višje stroške, saj so za gradnjo cest ostali predvsem
težki tereni. Na višje stroške bodo vplivale tudi usmeritev na
prevoz dolgih gozdnih sortimentov in s tem povezovanje
tehnične rešitve. V bodoče bo veljal strožji način poseganja v
prostor, zlasti v krajinsko občutljivih predelih. Do leta 2000
bomo povečali gostoto gozdnih cest od okoli 13 m/ha na
okoli 19 m na ha.
V zasebnem gozdarstvu, kjer smo doslej zaostajali pri doseganju planskih ciljev, bo treba uporabljati diferencirane
načine gospodarjenja s temi gozdovi. Dolgoročno je treba
urediti odnose med gozdarstvom in lovnim gospodarstvom,
tako da bodo vrste divjadi in njihov stalež v gozdovih v
ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi vrstami v gozdu.
Turizem
3.1.17 Dolgoročni razvoj turizma bo usmerjen v doseganje večjega deviznega priliva ter ustvarjenje boljših razmer
za celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativnih
potreb domačih in tujih gostov.
Kakgvostne naravne danosti slovenskega prostora, bogata
kulturna in zgodovinska dediščina ter tradicija omogočajo
razvoj stacionarnega, tranzitnega, izletniškega, zimsko športnega, mladinskega, poslovnega, kulturnega, navtičnega,
kmečkega, lovskega in drugih oblik turizma in na teh osnovah
podaljšanje turistične sezone. V alpskem in predalpskem
svetu so možnosti za trikratno povečanje sedanjih prenočitvenih zmogljivosti, v zdraviliških krajih in ob morju z ožjim
zaledjem pa za podvojitev. Prednost bo dana večji izkoriščenosti in izpopolnjevanju obstoječih turističnih centrov ter
vključevanju zaledja teh centrov v njihovo ponudbo. V turistični razvoj bodo postopoma vključena tudi nekatera druga
za slovensko turistično ponudbo zanimiva območja. Za nadaljnji razvoj turizma in za kakovostnejšo turistično ponudbo
bodo vse občine ohranile in zavarovale območja, namenjena
razvoju turizma. Občine morajo v svojih planih opredeliti ožja
območja prednostne turistične rabe, ki so opredeljena kot
območja, kjer je več naravnih in zgrajenih danosti, primernih
za turistični obisk in izrabo. Obseg območij je podan na
osnovi enovitosti prostora in možnosti za medsebojne funkcionalne povezave posameznih turističnih zanimivosti ob
upoštevanju zemljepisne oblikovanosti prostora, prometne
povezanosti in medsebojne oddaljenosti elementov turistične
ponudbe. Pri planiranju razvoja teh območij je treba omejevati razvoj tistih dejavnosti, ki zaradi negativnih vplivov na
okolje degradirajo naravno okolje.
Ta območja, ki so obvezno izhodišče za pripravo
ustreznih ureditev v planih občin, so opredeljena na
karti št. 21. Območja, prednostno namenjena za razvoj
turizma.
Za vsako turistično območje in kraj bo treba opredeliti
celovito in kakovostno turistično ponudbo in jo popestriti z
večjim povezovanjem med posameznimi turističnimi območji.
3.1.18 Temeljna naloga razvoja turizma je izboljšati kakovost celovite turistične ponudbe, spremeniti vlogo živega
dela, posebej bistveno okrepiti vlogo osebnega dela. Na teh
osnovah bo možno znatneje povečati turistični devizni priliv.
Razvoj turizma bo vse bolj odvisen tudi od tehnološkega
napredka, organizacije, upravljanja, trženja, izobraževanja in
znanstvenih raziskav. Močno bo vplival na razvoj in zaposlovanje, kjer se bodo v celovito turistično ponudbo poleg turističnega gospodarstva vključevale še druge dejavnosti, kot so:
kmetijstvo, industrija, trgovina, promet in zveze, drobno
gospodarstvo, domača in umetna obrt, servisne dejavnosti,
zdravstvo, kultura, umetnost, kongresna in izobraževalna
dejavnost in društvena dejavnost.
Hitrejši bo razvoj zasebnega sektorja, ki bo s širitvijo svojih
storitev in blaga popestril turistično ponudbo. Osebno delo se
bo povezovalo z organizacijami združenega dela turizma in
gostinstva za skupno nastopanje na turističnih trgih.
Pospešeno bo treba razvijati turizem na podeželju in na
kmetijah, zlasti v hribovitem svetu, k čemur bo pripomogla
zlasti intenzivnejša družbeno usmerjena naložbena politika in
organizirana ponudba in prodaja zmogljivosti.
Bistven pogoj za poslovno uspešnost turizma je izboljšanje
izobrazbene, kulturne ravni in strokovne uposobljenosti
poročevalec
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delavcev v turizmu in tudi v spremljajočih dejavnostih, ki se
vključujejo v turistično ponudbo. K temu bo prispevala tudi
večja motiviranost mladine za vključevanje v turistične
poklice. Ustvariti je treba možnosti za stalno zaposlenost
kakovostnih kadrov vseh profilov v turizmu.
Za razvoj turizma bomo vložili znatna sredstva za dvig
kakovosti celovite turistične ponudbe, za dvig kakovosti
obstoječih zmogljivosti, za povečanje števila nočitvenih
zmogljivosti za 45-50.000 ležišč z ustrezno infrastrukturo
spremljajočih objektov družbenega in zasebega sektorja ter
za razvoj učinkovitega, med seboj povezanega informacijskega sistema.
Investicije, ki jih bomo financirali z združevanjem sredstev
ter skupnih vlaganj s tujimi partnerji,' bodo usmerjene v
devizno učinkovito turistične objekte.
Na teh osnovah se bo turistični promet povečal za okoli 5%
letno, devizni priliv pa se bo do leta 2000 povečal za okoli
štirikrat.
Trgovina
3.1.19 Temeljna usmeritev dolgoročnega razvoja trgovine
bo okrepitev njenih materialnih, organizacijskih, kadrovskih
in drugih osnov, da bo lahko uspešneje opravljala svoje
gospodarske funkcije. Materialna in organizacijska osnova
uresničevanja te usmeritve bo združevanje dela in sredstev s
proizvodnimi organizacijami, ki bo temeljilo na delovanju trga
in ekonomskih zakonitosti, ter spodbujano z ukrepi ekonomske politike. S tem bo trgovina lahko učinkovitejše prispevala
k prodoru na tuja tržišča ter popolnejše zadovoljevala potrebe
delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela.
V ta namen bo pospeševala proces specializacije in modernizacije svojega poslovanja, predvsem z uvajanjem sodobnih
metod trženja.
Trgovinske organizacije, ki se ukvarjajo s preskrbo občanov, bodo pospeševale sodelovanje z organiziranimi potrošniki ter uvajale sodobne oblike poslovanja
Gradbeništvo in industrija gradbenega
materiala
3.1.20 Na razvoj gradbeništva bodo odločilno vplivale
strukturne spremembe na vseh področjih razvoja gospodarstva in družbe. V proizvodnih dejavnostih bo vse bolj prisotna
potreba po hitri gradnji montažnih in tipiziranih objektov, ki
bodo omogočali sporotno prilagajanje spreminjajočim se
tehnološkim zahtevam in organizacijskim oblikam proizvodnje ob kar najmanjših zastojih v redni proizvodji. Ob tem je
zahteva po zmanjševanju gradbenih stroškov v tehnični strukturi investicij dolgročen pojav. Pri stanovanjski gradnji so v
ospredju zahteve po posodabljanju gradnje ob iskanju
bivalno kakovostnejših oblik goste poselitve, po racionalizaciji obratovalnih stroškov in zahteve, ki izhajajo iz preusmerjanja gradne na manj kakovostne terene. Hkrati pa energetska
kriza in z njo povezana zahteva po racionalizaciji energetske
porabe nalaga industriji gradbenega materiala in gradbeništvu iskanje takih tehnoloških in organizacijskih rešitev, ki
bodo dolgoročno omogočale nižjo porabo energije pri proizvodnji in pri obratovanju objektov ter nižje stroške vzdrževanja in obratovanja.
3.1.21. Nadaljnji razvoj gradbeništva bo temeljil na uvajanju industrijskih načinov proizvodnje in organizacije dela ob
posodabljanju tehničnih predpisov, normativov in standardov. Postopno zamnjševanje živega dela bomo dosegli z
racionalnejšo organizacijo dela, izobljševanjem opremljenosti, predvsem z lahko mehanizacijo in s posodabljanjem
postopkov gradnje. Zmanjševanje sezonske narave gradbenih
dejavnosti in izboljševanje delovnih razmer bodo omogočili
celovitejši sistem prefabrikacije, katere razvoj bo temeljil na
racionalni delitvi dela med ože specializiranimi organizacijami gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
Gradbeništvo bo v povezavi z industrijo gradbenega materiala usklajeneje in celoviteje obvladovalo številne probleme
in neskladja, ki izhajajo iz pospešenega razvoja v preteklosti,
pri čemer se bo vse bolj opiralo na lastne moči in domače
znanje. Strokovnjaki, ki osebno v projektivi dejavnosti vse

bolj presegajo realne potrebe klasične projektive, bodo ob
ožji specializaciji pospešili razvojno delo pri iskanju družbeno
racionalnejših rešitev pri projektiranju in gradnji objektov. Za
učinkovitejše uveljavljanje načinov industrializirane gradnje
bo gradbeništvo z združevanjem predvsem temeljnega razvojnega dela pospešilo uvajanje racionalnejših postopkov
gradnje, hkrati pa usmerjalo razvoj manjkajočih ali neustreznih proizvodnih programov v tistih panogah industrije, ki
zagotavljajo materiale in opremo za vgradnjo v objekte ter
mehanizacijo in opremo za gradbeništvo.
Pri tem bo gradbeništvo moralo začeti izpolnjevati naloge,
kot so: izbor obstoječih sistemov industrializirane gradnje z
njihovim modularnim in tehnološkim usklajevanjem; dograjevanje sistemov prefabricirane gradnje s paleto sekundarnih
elementov, uvajanje tržne proizvodnje ob racionalni delitvi dela in prostorski razmestitvi zmogljivosti; modularno
usklajevanje in standardizacija elementov v gradbeništvu, in
v povezavi s preostalo industrijo, ki izdeluje materiale in elemente za vgradnjo; pospeševanje dohodkovnih
odnosov med organizacijami pri zagotavljanju surovin in polizdelkov, ki bi omogočili racionalizacijo pri pridobivanju,
proizvodnji in transportu; usklajevanje pri nakupu specialnih
in standardnih strojev in opreme, ki bi omogočilo njeno
racionalnejšo izrabo, kakovostnejše vzdrževanje in smotrno
oskrbo z rezervnimi deli; uvajanje sodobnejših postopkov
dela v projektivi, zasnovanih tudi z računalniškimi sistemi, in
usklajevanje pri nakupu procesne opreme, ki bi omogočili
širše povezovanje v panogi; delitev dela pri uveljavljanju specialnih tehnologij in sepecifičnih del, kot so pomorska in
rečna gradnja, podzemni objekti, betonska cestišča, temeljenje v posebnih razmerah, utrjevanje terena in drugo; usklajevanje in delitev dela pri akviziciji in opravljanju del v tujini na
osnovi ožje specializacije, ki bo v medpanožnih povezavah z
nosilci tehnologij in s proizvajalci opreme omogočala konkurenčnejši nastop v tujini.
Industirja gradbenega materiala se bo skladno s konceptom industrializacije v gradbeništvu usmerila v proizvodnjo
sodobnih materialov, ki bodo omogočali racionalnejšo gradnjo in ugodnejše obratovalne značilnosti objektov. Proizvodnja materialov in elementov višje stopnje obdelava mora omogočiti hitrejšo gradnjo in manjšo odvisnost od vremenskih
razmer.
Energija
3.1.22. V Sloveniji razpolagamo s skromnimi zalogami primarnih virov energije in smo zato močno odvisni od nakupa
energije iz drugih socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin in uvoza. Dosedanji in bodoči razvoj kažeta, da v
svetu zmanjkuje lahko dostopnih in cenenih virov energije.
Zato so vse večje potrebe po usposabljanju kadrov ter uveljavljanju novih in dragih tehnoloških rešitev za pridobivanje,
pretvarjanje, razdeljevanje in uporabo energije iz uveljavljenih
in novih virov primarne energije, kot sta jedrska in sončna
energija. Problem energije pa ni le vprašanje omejenih naravnih bogastev, cen in odvisnosti od uvoza, ampak tudi vprašanje moderne tehnologije, ki je največkrat v rokah bogatih
dežel. Sodobna tehnologija je potrebna, da iz podzemnih
rezerv lahko izčrpamo mnogo več naravnega bogastva. V
prihodnje bo glavno ozko grlo pomanjkanje sredstev za čedalje dražje izkoriščanje naravnih virov. Večja vlaganja pa so
potrebna tudi za uvajanje nove tehnologije za boljše izkoriščanje energije in za varovanje naravnega okolja. Proces je
dolgoročen in postopno ustvarja povsem nove odnose v
svetu.
Oblikujejo se nova izhodišča delovanja in razvoja energetike. Znanje in inovacije bodo določale, koliko naravnih bogastev bomo izkoristili. Raziskovalno in razvojno delo bo moralo
pokriti široka področja odkrivanja novih zalog naravnih virov
'energije, njihovo pridobivanje, transport, uporabo, varčevanje
in varstvo okolja. Večina držav namenja pozornost opiranju
na lastne vire energije. Pri tem računajo na močno zmanjšanje porabe energije na enoto družbenega proizvoda.
3.1.23. Energetska politika SR Slovenije bo temeljila na
naslednjih osnovnih usmeritvah: racionalnejšem gospodarjenju z energijo in preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z manjšo porabo energije na enoto proizvoda, zmanjšanju energetske odvisnosti od uvoza, večjem in boljšem
izkoriščanju lastnih konvencionalnih in novih virov energije
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ter nadaljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja dela in sredstev.
Uravnavanje varčevanja energije bo treba uveljavljati predvsem z njeno učinkovito uporabo v Industriji, prometu, gospodinjstvih, javnih ustanovah in pri drugih uporabnikih. Za učinkovito varčevanje z energijo bo treba sočasno delovati s
tehnološkimi rešitvami ter z izboljšanjem nadzora delovanja
energetskih naprav v prozvodnji, prevozu in porabi, z ekonomskimi ukrepi, z zmanjševanjem uporabe osebnih in tovornih vozil v urbanih središčih ter prehodom na množična
prevozna sredstva, s predpisi, s seznanjanjem prebivalstva z
načini varčne uporabe energije, z opuščanjem razvad pri
uporabi energije, s toplotno izolacijo, z opuščanjem zmogljivosti z nižjim toplotnim izkoristkom, z uvajanjem enot večjih
moči itd.
Razvijati moramo optimalno strukturo ter smotrno in varno
uporabo domačih virov primarne in sekundarne energije
(vodne vire, premogovnike s termoelektrarnami in toplarnami,
rudnik urana z vsemi fazami predelave uranove rude v gorilne
elemente, jedrske elektrarne, nahajališča z zemeljskim plinom
in nafto, geotermalne vire in druge še neuvedene vire energije). Povečati je treba zanesljivost oskrbe uporabnikov z
energijo z zemljepisno različnih lokacij, s povezovanjem v
jugoslovanske energetske sisteme in v mednarodne sisteme.
Varstvo okolja mora biti sestavni del razvoja.
Pri uresničevanju dolgoročne energetske politike bo SR
Slovenija upoštevala, da so za usklajen razvoj energetike
odgovorne republike in avtonomni pokrajini, ki zagotavljajo
razvoj velikih tehnološko enotnih energetskih sistemov v vsej
Jugoslaviji z izgradnjo lastnih zmogljivosti ali s sovlaganji v
energetske zmogljivosti v drugih republikah in pokrajinah, z
izgradnjo skupnih sistemskih energetskih zmogljivosti za
mednarodno povezovanje. Pri tem je pomembno sporazumevanje in dogovarjanje združenega dela ter republik in pokrajin. Družbenopolitične skupnosti naj bi z ukrepi iz svoje pristojnosti pospeševale izpolnjevanje obveznosti, ki jih sprejmejo organizacije združenega dela energetskih dejavnosti,
raziskovalnih in projektantskih organizacij ter uporabnikov.
Ob upoštevanju, da so viri primarne energije prirodno bogastvo republik in pokrajin, ki so odgovorne za svoj gospodarski
in družbeni razvoj ter razvoj vse Jugoslavije, bi za skupno
koriščenje razpoložljivih virov energije na osnovi optimalne
alokacije proizvodnje, pretvorbe in uporabe posameznih primarnih virov energije morali izdelati enotna izhodišča za
združevanje dela in sredstev pri skupni gradnji in koriščenju
novih energetskih zmogljivosti.
3.1.24. Ocene, ki upoštevajo predvideno gibanje družbenega proizvoda in prebivalstva, varčevanje in racionalno
gospodarjenje z energijo, kažejo, da bo gibanje porabe
koriščene energije po področjih porabe tako, kot je prikazano v naslednji tabeli.
Tabela 3: Gibanje porabe koriščene energije v
obdobju 1985-2000
Vrsta energije

Električna energija
Trda goriva
Tekoča goriva
Plinska goriva
Daljinska toplota
Novi viri
Skupaj
PODROČJA PORABE
Industrija
Promet
Drugo
Skupaj
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1985

2000

PJ

PJ

32,4 20.2 58,3
41,6 26,0 57,3
56,6 35.3 68,9
23,4 14,6 45,3
3,8 10,8
6,1
0,2 0,1
4,0
160,3 100,0 244,6

Poprečne

% stopnje
rasti v %
1986 do
2000
23,8
4,0
23,4
2.2
28,2
1.3
18,6
4,5.
4,4
3,9
1,6 22,1
100,0 2,9

80,5 50,2 116,7 47,7
26,9 16,8 46,0 18,8
52,9 33,0 81,9 33,5
160,3 100,0 244,6 100,0

2,5
3,6
3,0
2,9

3. 1. 25. Poraba električne energije se bo predvidoma
povečala od 9.000 GWh v letu 1985 na okoli 16.200 GWh v
letu 2000. V tem času bo zaradi izteka življenjske dobe predvidoma prenehalo obratovati 14 agregatov v Sloveniji in en
agregat v termoelektrarni Tuzla V. zaradi izteka pogodbene
obveznosti. Ob upoštevanju potrebe po povečani moči zaradi
večje porabe električne energije in odpisanih agregatov, bo
treba zagotoviti okoli 1.950 MW novih proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti. Potrebo po povečani energetski moči
zagotavljajo naslednje zmogljivosti na območju Slovenije: na
Savi Mavčiče, Vrhovo, Boštanj, Blanca, Brestanica, Krško,
Brežice, Mokrice, Medvode (3. agregat), Tacen, Ježica, Šentjakob, Zalog, Jevnica in Kresnice, na Muri Hrastje, Veržej,
Mota, Gibina, Mursko Središče, Apače, Radgona in Radenci,
na Dravi Jez Melje in Fala (9. in 10. agregat), na Bistrici
Lomščica, na Tolminki Zadlaščica in termoelektrarne-toplarne
Trbovlje III, Maribor in Dolsko; v Bosni in Hercegovini termoelektrarne Ugljevik in Tuzla B I, na Kosovu termoelektrarno
Kosovo C II in na Hrvaškem jedrsko elektrarno Prevlaka ter v
Avstriji hidroelektrarno Bistrica. Poleg tega pa bo treba še v
tem obdobju začeti z graditvijo dodatnih zmogljivosti okoli
500 MW, da bi zagotovili kontinuiteto pri oskrbi z električno
energijo neposredno po koncu tega obdobja. Za objekte
kontinuitete so predvideni naslednji možni objekti oziroma
njihove lokacije: hidroelektrarna Idrijca, termoelektrarnatoplarna Šoštanj V in termoelektrarna Kosovo C III. Za zanesljivo preskrbo z električno energijo bo poleg proizvodnih
elektroenergetskih objektov treba zagotoviti še vlaganja v
objekte primarne energije, prenosne in distribucijske objekte
in informacijski sistem. Obstoječe omrežje za prenos in razdeljevanje električne energije bo dopolnjeno z naslednjimi
objekti: dvojni daljnovod 400 KV v dolžini 143 km, razdelilne
transformatorske postaje 400 KV 1.350 MVA, razdelilne transformatorske postaje 220 KV 450 MVA, daljnovod 110 KV v
dolžini 286 km in razdelilne transformatorske postaje 110 KV
80 MVA ter distribucijski objekti, 110 KV v dolžini 165 km.
Na karti št. 4 Zasnova elektroenergetskega omrežja so
kot obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji opredeljeni omrežja in objekti
elektroenergetskega sistema s proizvodnimi objekti
kontinuitete.
Poleg obveznih izhodišč so na karti prikazani tudi nekateri
drugi objekti zasnove tega omrežja.
Da bi dosegli boljše energetske učinke pri ogrevanju večjih
krajev in zaradi varovanja okolja, bo treba v teh krajih v skladu
z ekonomskimi možnostmi preiti na toplarniški sistem ogrevanja. V ekonomsko upravičenih primerih je izgradnjo toplarn
treba kombinirati z izgradnjo elektrarn.
Pri izgradnji proizvodnih objektov bo poudarek na hitrejši
izgradnji hidroelektrarn predvsem zaradi večje naslonitve
na lastne obnovljive vire, ugodnejših obratovalnih stroškov,
dolge življenjske dobe in večje zanesljivosti obratovanja.
Hidroelektrarne bomo gradili v celoti z lastnim znanjem,
tehnologijo in opremo. S kontinuirano gradnjo bodo doseženi
pomembni dodatni učinki pri projektiranju in gradnji in pri
proizvodnji opreme. Ob sočasnem odpravljanju poplavnih
območij in žarišč največjih onesnaževalcev vode bo omogočena tudi dodatna raba vode v industriji in za namakanje v
kmetijstvu. Graditi bo treba tudi elektrarne na manjših vodotokih in pripadajoče omrežje za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema v vseh razmerah. Program izgradnje 100
malih hidroelektrarn z močjo okoli 14 MW bo uresničen do
leta 2000.
Za uravnavanje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega
sistema, združenega v jugoslovanski elektroenergetski
sistem, je treba upoštevati potrebo, da se razvoj proizvodnih,
prenosnih in distribucijskih zmogljivosti snuje na optimizaciji
razvoja v slovenskem in jugoslovanskem prostoru glede na
najnižje stroške na enoto električne energije pri porabnikih in
glede na zanesljivost oskrbe. Pri izboru proizvodnih objektov
je treba upoštevati tudi druge gospodarske in družbene
učinke (večja udeležba lastnega znanja, večja udeležba lastnega gospodarstva pri izvajanju investicij, hitrejše obračanje
denarnih sredstev, zaposlovanje, vodnogospodarske in kmeporočevalec

tijske koristi, povečanje izvoza ter pridobivanje referenc za
izvoz opreme in storitev).
,
3. 1. 26. Premog bo tudi v letih do konca tega stoletja
temeljni vir energije v SR Sloveniji, ki se bo še bolj uporabljal za pridobivanje električne in toplotne energije, vendar
pod pogojem, da bo vsaj na najbolj ogroženih območjih
zagotovljeno odpravljanje škodljivih emisij. Zato bo poraba
premoga v SR Sloveniji rasla hitreje od možnosti proizvodnje.
V Sloveniji je znanih okoli 290 milijonov ton izkoristljivih
rezerv premoga. Ker lastna proizvodnja okoli 120 mio ton ne
bo krila predvidevane porabe 143 mio ton, bomo predvsem za
industrijo in široko porabo v drugih republikah in pokrajinah
nakupili manjkajoče količina 23 mio ton, za kar bo med
porabniki in dobavitelji potrebno pravočasno skleniti
ustrezne dolgoročne sporazume. Iz ekonomskih razlogov bo
opuščen prevoz nizkokaloričnega premoga na večje razdalje.
Rudnike rjavega premoga in lignita bo treba hitreje mehanizirati in bolje izrabljati opremo ter zmogljivosti. Odprta bodo
nova ležišča in ponovno bodo aktivirani ekonomsko interesantni opuščeni premogovniki. Temeljito bo treba raziskati
potencialne rezerve nahajališč premoga v vsej Sloveniji.
Elektrogospodarstvo bo sovlagalo v rudniške zmogljivosti v
drugih republikah in pokrajini Kosovo za potrebe termoelektrarn ob rudnikih. Za potrebe široke potrošnje bomo vlagali
tudi v rudnike rjavega premoga in v zmogljivosti za oplemenitenje premoga, če v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ne bo možno kupiti dovolj premoga, bomo uvažali kakovostnejši premog.
.
3. 1. 27. Rudnik urana Žirovski vrh bo na osnovi dosedanjih in nadaljnjih geoloških in rudarskih raziskav ter izgrajenega predelovalnega obrata sposoben zagotoviti uranov
oksid za oskrbo JE Krško in dodatnih 2000 MW moči v
jedrskih elektrarnah. Zagotoviti bo treba nadaljnjo izgradnjo
rudnika urana za optimalni obseg proizvodnje, stalnost geoloških in rudarskih raziskovanj na nahajališčih uranove rude
ter stalnost razvoja predelave urana. Pri tem bodo uresničeni
vsi potrebni ukrepi za varstvo okolja. Z mednarodnimi povezavami pri bogatenju urana in shranjevanju že izgorelih elementov pa bo treba doseči zanesljivost oskrbe in varno ravnanje z
jedrskim gorivom.
,
3. 1. 28. Tekoča goriva bodo tudi v obdobju do leta 2000
pomemben energetski in surovinski vir. Njihovo porabo pa
bo treba nadomeščati z domačimi viri, tako da bo poraba
tekočih goriv v skupni koriščeni energiji vse manjša. Zmanjšala se bo predvsem poraba kurilnih olj, še naprej pa bo treba
zagotavljati naftne derivate za visoko temperaturne procese v
industriji, za ogrevanje na območjih z izrazito ogroženim
okoljem, za promet, kmetijstvo, bazno in petrokemično industrijo. Poraba naftnih derivatov bo naraščala za neenergetske
namene hitreje kot za energetske.
Nadaljevali bomo z izkoriščanjem nafte in plina na obstoječih lokacijah na območju Lendave ter na novo odkritih
območjih. Gradnje novih rafinerij ne predvidevamo. Za vse
obdobje je planirana predelava 650.000 ton surove nafte
letno Ce bi odkrili znatnejše količine surove nafte v Severovzhodni Sloveniji, pa bo treba ustrezno razširiti sedanjo primarno predelavo v rafineriji Lendava na okoli 1 mio ton letno.
Mreža skladišč naftnih derivatov bo dopolnjena. Distribucijsko omrežje bencinskih servisov je izgrajeno 1n bodo
potrebne le manjše dopolnitve za zagotavljanje enakomerne
oskrbe v Sloveniji.
Zagotoviti bo treba nadaljnji razvoj magistralnega
plinovodnega omrežja, ki je kot obvezno izhodišče za
pripravo dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljeno na karti
št. 5 Zasnova naftovodnega in plinovodnega omrežja.
Treba bo nadaljevati z izgradnjo skladišč. Primarno in
sekundarno plinovodno omrežje bomo razvijali v skladu s
policentričnim razvojem Slovenije ter ob upoštevanju uporabnikov zemeljskega plina. Izpopolnjene bodo povezave slovenskega omrežja z jugoslovanskimi in tujimi plinovodnimi
sistemi. Treba bo sodelovati pri raziskavah in izkoriščanju
nahajališč nafte in plina v drugih republikah in pokrajinah ter
v tujini.
Pri novih virih energije se bomo v tem obdobju usmerili
poročevalec

predvsem v izkoriščanje sončne energije s pretvorbo v biomaso ter geotermalne energije.
3.1.30 V Sloveniji bo treba razviti celovit program raziskovalno-razvojnega dela na področjih, vezanih na razvoj energetike, ki bo opredelil vlogo slovenske znanosti, energetike
in tehnologije v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru.
Program bo treba oblikovati selektivno in pri tem določiti ožja
področja znanstvenega in tehnološkega razvoja, na katerih
bomo: ie spremljali razvoj znanja in tehnologije, tista, kjer
bomo izvajali primerjalne in razvojne raziskave, ter tista, kjer
bomo razvijali novo tehnologijo neodvisno ali z drugimi. Vsebinsko so to programi z naslednjih področij: osnovni raziskovalni program za razvoj energetike; odkrivanje, geološke in
rudarske raziskave ter priprava, izgradnja in izkoriščanje premogovniških, naftnih in plinskih zmogljivosti ter uranove
rude; raziskovanje in osvajanje prednjega dela gorilnega
kroga jedrskega goriva, jedrski raziskovalni program; program kadrovskega in organizacijskega pokritja za pripravo,
izgradnjo in izkoriščanje verige savskih in murskih elektrarn,
ki naj postane osnova za nudenje storitev investicijskega in
izvedbenega inženiringa zunaj SR Slovenije za racionalno
energetsko izgradnjo vodnogospodarsko manj ugodnih
porečij; program razvoja plinskega sistema; program osvajanja tehnologije za racionalno rabo energije in za varstvo
okolja; program usposabljanja vseh kategorij strokovnih
delavcev, potrebnih za raziskovalno delo, projektiranje, vodenje priprav, izgradnje in obratovanje energetskih objektov,
vključno z malimi elektrarnami, ter za vodenje priprav, izgradnje, izdelave in vgradnje nove energetske tehnologije.
Promet in zveze
3.1.31. Temeljne dolgoročne naloge razvoja prometa in
zvez so: izgrajevanje optimalne strukture prometnega sistema
ter njegove povezanosti z jugoslovanskim in mednarodnim
prometnim sistemom; izboljšanje kakovosti prometnih storitev in znižanje transportnih stroškov v ceni proizvodov;
povečanje deleža domačih prometnih organizacij združenega
dela v blagovnem in turističnem deviznem prilivu na podlagi
ugodnega geoprometnega položaja SR Slovenije in SFR
Jugoslavije; spodbujanje tranzitnega prometa; krepitev varnostne in obrambne sposobnosti prometa za učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah; racionalna uporaba energije
v prometu ter zmanjševanje negativnega vpliva prometa na
okolje.
Izboljšati bo treba učinkovitost delovanja prometnega
sistema za družbeno racionalen pretok substrata in informacij, povečati prepustnost omrežja in zlasti izboljšati oskrbo s
prometnimi storitvami. Do leta 2000 bomo uresničevali
naslednje spremembe v prometnem sistemu: zgradili bomo
55 km novih prog in pričeli z izgradnjo 116 km prog; izboljšali
bomo zmogljivosti prog, predvsem s povečanjem njihove
dopustne obremenitve za 22 tonski osni pritisk v dolžini 360
km in za 20 tonski osni pritisk v dolžini 90 km; izboljšali bomo
varnost železniškega prometa z vgraditvijo avtomatičnih progovnih blokov na 500 km prog in relejnih postajnih naprav na
280 km prog; povečali bomo skladiščne in pretovorne zmogljivosti v luki Koper za prevzem in odpravo 8,6 mio ton blaga
ob dvakratnem povečanju hitrosti pretovora blaga ter odprli
32 novih ladijskih prog; odpravili bomo ozka grla, izboljšali
vozno tehnične razmere, povečali prepustnost na cestnem
omrežju Slovenije in zgradili 240 km avtocest in magistralnih
cest; bistvetio bomo izboljšali ponudbo prog v rednem
domačem, celinskem in medcelinskem zračnem prometu in
usposobili regionalno letališko infrastrukturo za sprejem in
odpravo STOL letal; povečali bomo število PTT enot na 1000
prebivalcev za 10%; povečali bomo zmogljivosti telefonskotelegrafskega omrežja za okoli trikrat in v omrežju za prenos
podatkov povečali število priključkov za okoli 5,7 krat. Razvoj
zmogljivosti PTT zvez bo usklajen s potrebami nosilcev funkcionalnih sistemov zvez (RTV, elektrogospodarstvo, železniško in cestno gospodarstvo).
3.1.32. številne tehnične, tehnološke, gospodarske in
druge prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma o nujnosti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev
železnice in še posebej železiške infrastrukture kot temeljnega kopenskega prometnega sistema, na katerega bodo
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množično usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi predvsem na daljših razdaljah. Zato bo nujno treba zgraditi drugi
tir na mednarodni magistralni smeri Ljubljana-Jesenice,
progo Murska Sobota-Mratinje ter pričeti z izgradnjo proge
Ljubljana-Zidani most (na osnovi podatkov iz analiz in dobljenih rezultatov je možno ugotoviti, da ima savska varianta
nove proge kljub približno 40% večjim stroškom gradnje
izrazite prednosti nad dolenjsko varianto, ki se kažejo v boljšem zadovoljevanju prometnih potreb, nižjih prevoznih stroških, možnostih za etapno izgradnjo in ugodnejšem vplivu na
okolje, naravno in kulturno dediščino ter ohranjevanje kmetijskih zemljišč), vključno z obvozno progo v vozlišču Ljubljana
s priključki; posodobiti vozlišča Ljubljana, Jesenice, Sežana,
Divača, Maribor, Celje in Novo mesto; posodobiti ranžirne
postaje Zalog, Tezno in najbolj obremenjene odseke na progi;
elektrificirati okoli 450 km prog, povečati dopustne obremenitve prog, posodobiti signalnovarnostne in telekomunikacijske
naprave ter vlečne in prevozne zmogljivosti.
Na karti št. 6 Zasnova železniško prometnih povezav
so kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji opredeljene magistralne in
glavne železniške povezave.
Na karti sta tudi prikazani dve etapi izgradnje železniškega
omrežja, opredeljeni z vidika prioritetnih prometnih potreb.
Prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednost pred drugimi
objekti, ki bodo začeti do leta 2000.6
3.1.33. Z vidika vključitve v jugoslovanski in evropski
sistem cest, bo treba prednostno zgraditi cestne odseke na
cesti bratstva in enotnosti, cestne
odseke po osimskem
sporazumu ter najbolj kritične7 cestne odseke na slovenskem cestnem križu. V skladu s tem bo treba zgraditi naslednje odseke: predor Karavanke-Hrušica-Žirovnica-RadovIjica vključno z izgradnjo predora, Šentvid-Koseze, Vič-Dolenjska cesta, Šmarje Sap-Višnja gora-Trebnje-Mačkovec-Krško-Meja SR Hrvatske, Razdrto-Vrtojba, Razdrto-Sežana, Meja Italije-Semedela—Dragonja, Hitra cesta v Mariboru III. etapa in Ruda-Strunjan. Prav tako bi bilo treba
rekonstruirati in posodobiti regionalno in lokalno cestno
omrežje, predvsem v smereh, kjer obseg prometa upravičuje
izgradnjo, in le kot dopolnilo železniškemu prometu.
Proti koncu tega obdobja bomo pričeli z gradnjo odsekov
cest Šentilj-Pesnica, Arja vas-Vransko-Blagovica-Zadobrava, Divača-Kozina-Dekani in Maribor-Ptuj z obsegom
del, kot ga bodo omogočile materialne možnosti.
Na karti št. 7 Zasnova cestno prometnih povezav so
kot obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti s področja cest in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, opredeljene magistralne in pomembnejše regionalne cestne povezave.
Na karti sta tudi nakazani dve etapi izgradnje cestnega
omrežja, opredeljeni z vidika prioritetnih prometnih potreb.
Prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednost pred drugimi
objektr, ki bodo zgrajeni oziroma pričeti do leta 2000.
V cestnem prometu bomo pospeševali razvoj javnega potniškega prometa, zlasti mestnega in primestnega in nanj
preusmerjali individualni promet. Režijske prevoze bo treba
preusmerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbujali
bomo uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z manjšim
škodljivim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo manj
okolju škodljivih snovi.
V večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogonska
nadzemna vozila, če bodo analize stroškov in koristi upravičile tako usmeritev. Uvajali bomo tudi opremo in informacijske sistema za ureditev prometa.
3.1.34. Razvoj koprske luke in trgovske mornarice bo slonel na večji valorizaciji ugodnega geoprometnega položaja
SR Slovenije in krepitvi stalnih pomorskih poti za zunanjetrgovinsko menjavo in tranzitne tokove. Posodobljena in
povečana bo zmogljivost trgovskega ladjevja, ki bo prestrukturirano v korist specializiranih ladij za kontejnerski, Ro-Ro,
Lo-Lo, ferry in drugi promet. Povečane in posodobljene bodo
luške infrastrukturne in prekladalne zmogljivosti, poglobljeni
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bazeni II in III ter zgrajeni terminali za generalno blago, les,
razsute tovore, integralni transport.
K nadaljnjemu razvoju koprske luke bodo prispevale tudi
posodobitev železniške proge Jesenice-Nova Gorica-Koper,
uvedba železniške trajektne proge za prevoz železniških kompozicij med državami severne in srednje Evrope ter Bližnjega
vzhoda prek koprske luke, pa tudi usposobitev proste carinske cone v luki.
f
Na karti št. 8 Zasnova omrežja letališč in luk je kot
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet in družbenopolitičnih skupnosti, opredeljeno območje obalnega pasu luke Koper za potrebe luške dejavnosti,
pomorskega, železniškega in cestnega prevoza.
3.1.35. Poseben poudarek bo dan razvoju integralnega
transporta, to je pospešeni paletizaciji in kontejnerizaciji substrata, razširitvi mreže industrijskih tirov, kombiniranim prevozom cestnih vozil na železnici, Ro-Ro in Lo-Lo prometu ter
načrtni posodobitvi in gradnji primarnih blagovno prevoznih
centrov (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in Sežana), ki
se bodo vključevali v mednarodno delitev dela z organiziranjem prostih carinskih con in izvoznega zbirnega prometa.
Treba bo graditi tudi regionalne in lokalne javne skladiščno
pretovorne zmogljivosti ter usposobiti sredstva in opremo
notranjega transporta kot sestavnega dela tehnične delitve
dela v proizvodnem procesu.
K racionalizaciji prometnih tokov, pa tudi k gospodarnejši
rabi prostora, bo prispevala tudi smotrnejša razmestitev industrijskih, obrtnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti v industrijske cone in centre blagovno storitvenih dejavnosti.
Racionalizacija pretoka blaga terja tudi bolj poudarjeno
vlogo špediterskih organizacij združenega dela, ki bodo
morale na podlagi primerjalne kalkulacije vseh stroškov premeščanja substrata »od vrat do vrat« dejansko usmerjati in
oblikovati družbeno racionalne prometne tokove.
3.1.36. Posodobitev poštne, in predvsem telekomunikacijske infrastrukture, sodi med pomembne naloge (karta št. 9
Zasnova telefonskega omrežja, karta št. 20 Zasnova telegrafskega omrežja, karta št. 10 Zasnova javnega omrežja za prenos podatkov in karta št. 11 Zasnova poštno prometnih zvez).
Posodobili bomo poštni promet (terminalizacija denarnega
poslovanja, mikrofilmsko snemanje in elektronsko usmerjanje pošiljk itd.) in povečali število PTT enot. Naročniški teleksni promet bo posodobljen z izgradnjo elektronske telegrafske centrale v Ljubljani in multiplekserjev v končnih telegrafskih centralah. Za sodobnejše oblike prenosa besedil bodo
organizirana nova omrežja, in sicer: faksimile v telefonskem
omrežju ter teletekst in videoteks v telefonskem omrežju v
povezavi z javnim omrežjem za prenos podatkov. Zaradi nujnosti po boljšem zadovoljevanju potreb po telefonskih storitvah in uvajanju novih vrst storitev bo treba povečati zmogljivosti telefonskega omrežja ob hkratnem uvajanju sodobnih
komutacijskih in prenosnih sistemov. Telefonsko omrežje bo
posodobljeno s postopnim uvajanjem digitalnih sistemov. K
predvidenemu obsegu in izboljšanju kakovosti telefonskih
storitev bo prispevala tudi izgradnja mobilnega avtomatskega
telefonskega sistema za javni promet v Jugoslaviji.
3.1.37. Usmerjanje dolgoročnega razvoja prometa bo med
drugim temeljilo na zahtevi, da sistem in struktura prometnih
tarif delujeta kot ekonomski inštrument družbeno racionalne
izbire prometnih sredstev. Cena prometne storitve bo morala
kriti vsaj stroške enostavne reprodukcije vsake prometne
panoge. Nujna bo tudi večja koordinacija med prometnimi
panogami ter zlasti tehnološka povezanost izvajalcev prometnih storitev v SR Sloveniji in v SFR Jugoslaviji. Na podlagi
družbenega dogovora o prometni potitiki SFR Jugoslavije bo
potrebno sprejeti tudi sporazume, ki bodo razčlenili srednjeročne cilje, naloge in ukrepe ter določili roke in nosilce za
uresničevanje temeljnih ciljev skupne prometne politike.
Vodno gospodarstvo
3.1.38. Razpoložljive količine pitne vode v SR Sloveniji so
zadostne, toda zaradi neenakomerne razmestitve vodnih virov
je ponekod že danes težko zagotoviti ceneno in sanitarno
poročevalec

ustrezno vodno oskrbo. Po predvidevanjih bo ob pričakovani
3% povprečni letni stopnji rasti absolutne porabe vode nastal
primanjkljaj v OVS Primorska, medtem ko bosta OVS Mura
in OVS Drava na meji lastnih zmogljivosti.
Pri oskrbi z vodo bo osnovna naloga zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode na vseh območjih in ob
vsakem času, ob hkratnem varovanju zbirnih območij podtalnice, izvirov in površinskih voda, ki so ali še bodo v
uporabi za oskrbo s pitno vodo. Pri tem bo treba zagotoviti
tudi postopno usposabljanje rezervnih virov pitne vode na
vsem ozemlju republike. Do leta 2000 bo v redno oskrbo z
vodo vključeno 90% prebivalstva. Prednost pri oskrbi bodo
imela vododeficitarna območja.
Za uresničitev zastavljenih ciljev bo treba: z vsemi ukrepi
skrbeti za izboljšanje kakovosti voda, raziskovati vodne
zaloge; bogatiti zaloge podtalnic (Vrbanski plato, Ljubljansko
polje, Celjska kotlina, Iški vršaj idr.)'; zadrževati vode povsod,
kjer to omogočajo relief, ekonomske in ekološke razmere;
graditi večje regionalne vodovodne sisteme; graditi ločene
sisteme za dobavo kakovostne pitne vode ter manj kakovostne tehnološke vode; usmerjati porabnike v industrijskih
conah in povsod, kjer se uporabljajo večje količine tehnološke in hladilne vode, na manj kakovostne vode vire (zajem
vode iz vodotokov) ob hkratnem uvajanju tehnoloških postopkov, ki trošijo absolutno in relativno manjše količine vode;
zmanjšati izgube vode v komunalnih omrežjih in napravah.
Na karti št. 12 Vodni viri in zasnova oskrbe z vodo so
kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti za vodno gospodarstvo in
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena pomembnejša zajetja in črpališča vode, območja
pomembnejših podtalnic ter zasnova razmestitve regionalnih vodovodov.
Vsi pomembnejši vodni viri bodo ustrezno zaščiteni. Pri tem
bo treba premagati prevladujočo miselnost v posameznih
občinah in krajevnih skupnostih o lastništvu nad vodnimi viri
ter s tem prekiniti prepočasno uresničevanje zakonskih
določb in plansko dogovorjenih nalog.
Vodno gospodarstvo bo namenilo večjo skrb zaščiti voda v
prvem in drugem kakovostnem razredu ter zmanjšanju onesnaženosti voda v tretjem in četrtem kakovostnem razredu.
3.1.39. Uresničevati bo treba načelo večnamenske rabe
vode: za varstvo pred poplavami, osuševanje zamočvirjenih
tal, namakanje, ribištvo, energetsko rabo, plovbo, rekreacijo
in varstvo vodnih virov. Skrbeti bo treba za redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, za
povečanje varnosti pred visokimi hudourniškimi vodami ter
erozijo in s tem prispevati k zmanjševanju škod. Protierozijsko in hudourniško dejavnost bo treba usmeriti v višinske
predele, predvsem v erozijska žarišča. Z gradnjo zadrževalnikov bo v povirjih zagotovljena časovna in namenska razporeditev vode. V triglavskem narodnem parku bo treba ukrepati,
tako da bodo preprečena nadaljnja pustošenja nekaterih
območij, in omogočiti revitalizacijo nekaterih višinskih predelov. Vse protierozijske ukrepe bo treba razvijati skladno s
kmetijstvom in gozdarstvom. Na ogroženih območjih bomo
omejevali sečnjo, pogozdovali, zmanjševali gradbene posege
(poti), gradili pregrade v strugah hudournikov, razpršilne pregrade na erozijskih površinah, zadrževali prod, utrdili struge,
ozelenili bregove. Urediti bo treba predvsem povirja in erozijska zaledja na Gorenjskem, v Savinjski dolini, na Pohorju in v
slovenski Istri.
Z urejanjem in vzdrževanjem osnovnih odvodnikov in vodotokov bo melioriranih 66.000 ha površin, predvidenih za kmetijsko rabo, prednost pa bodo imeli tisti ukrepi, ki bodo
usposabljali kmetijska zemljišča za večje donose v čim krajšem času, predvsem z gradnjo zadrževalnikov. Osnova
bodočega gospodarjenja z vodo so večnamenski zadrževalniki in zbiralniki. V naslednjem obdobju se bodo gradili
naslednji: Medvedce, Kobilje, Turja, povodje Meže, povodje
Gradaščice, Sava-Zelenci, Prigorica-Ribnica, Vrbica, Klivnik,
Padež, Kubed, Močilnik v Vipavski dolini in Vogršček, ki so
opredeljeni kot obvezna izhodišča za pripravo dolgoročnih in
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skupporočevalec

nosti s področja vodnega gospodarstva in družbeno političnih skupnosti v SR Sloveniji. Za oskrbo Primorske bo zgrajenih več manjših zbiralnikov,
Stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo
3.1.40. Kakovostno in varno bivanje je življenjska nuja,
katere zadovoljevanje mora biti ne le skrb družbe, temveč
bolj kot do sedaj skrb posameznika. Reševanje stanovanjskih potreb bo moralo temeljiti na več vloženih lastnih sredstvih in delu posameznika, družba pa bo morala delovnemu
človeku ustvariti predvsem realne možnosti, da si na osnovi
dela zadovolji stanovanjske potrebe. Takšna opredelitev bo
zahtevala doslednejše uveljavljanje ekonomskih zakonitosti v celotnem stanovanjskem gospodarstvu, enostavni in
razširjeni reprodukciji.
Dolgoročne usmeritve razvoja stanovanjskega gospodarstva so naslednje: ohranitev in izboljšanje kakovosti, boljše
izkoriščanje ter racionalnejše gospodarjenje z obstoječim
stanovanjskim skladom; nadaljnje zmanjševanje stanovanjskega primanjkljaja, še posebno v nekaterih urbanih in industrijskih središčih; ob postopnem zmanjševanju obsega novogradnje se bodo razpoložljiva sredstva preusmerjala v
pospešitev del na prenovi zastarelega in dotrajanega stanovanjskega sklada; zviševanje stanovanjskega standarda in
kakovosti bivanja ob bistvenem znižanju relativne cene stanovanjske gradnje z racionalizacijami v celotnem procesu investicijske dejavnosti v stanovanjskem gospodarstvu; racionalizacija obratovalnih stroškov v stanovanjskih objektih s
poudarkom na zniževanju energetske porabe.
Ob upoštevanju potreb in predvidevanj o materialnih možnostih bomo zgradili okoli 130.000 stanovanj in prenovili okoli
80.000 stanovanj. V istem obdobju bo iz urbanističnih in
tehničnih razlogov treba porušiti okoli 10.000 stanovanj, zato
bo stanovanjski sklad ob koncu obdobja imel okoli 770.000
stanovanj. S tem bomo dosegli v povprečju okoli 22 m2
stanovanjske površine na prebivalca, 340 stanovanj na 1000
prebivalcev in povprečno velikost stanovanja okoli 65 m2.
Individualno gradnjo bo treba vse bolj vključevati v različne
oblike družbeno usmerjene gradnje. S pospeševanjem strnjenih tipov goste zazidave bo- treba zagotoviti racionalnejšo
izrabo razpoložljivih zazidalnih površin, zaščititi kakovostna
kmetijska zemljišča in omogočiti racionalizacijo stroškov
gradnje pripadajočih infrastrukturnih sistemov. Družbeno
organizirano gradnjo bomo bolj usmerjali na nižje tipe zazidave, ki bodo ob zadovoljivih gostotah poselitve omogočali
bolj humano koncipiranje stanovanjskih sosesk. S sodobnej-.
šimi oblikami družbeno organizirane stanovanjske gradnje
bomo zmanjševali interes za individualno gradnjo.
Novogradnjo, pogosto omejeno s prostorskimi možnostmi,
bomo usmerjali na manj kakovostne terene in v racionalno
izrabo obstoječih zazidalnih površin v obstoječih naseljih.
Spremenjene možnosti za gradnjo bodo zahtevale vse bolj
integralno in dolgoročno obravnavo naselitvenega prostora,
kar naj zagotovi kontinuiteto ter izboljša funkcionalnost in
racionalnost stanovanjske graditve.
Za racionalno in hitrejše reševanje stanovanjskih potreb
bomo pospeševali tudi pridobivanje novih stanovanjskih
površin na obstoječih objektih in zagotovili racionalnejšo
izkoriščenost obstoječega stanovanjskega sklada. S
pospešeno prenovo in ob aktivni udeležbi lastnega dela in
sredstev občanov bomo pospeševali prenovo podstrešij in
neizkoriščenih prostorov, revitalizacijo opuščenih stanovanj
in prenovo funkcionalno zastarelega stanovanjskega sklada.
Osnova za gospodarjenje, vzdrževanje in prenovo obstoječega družbenega stanovanjskega sklada bodo ekonomske
stanarine. Najkasneje do leta 1990 bomo postopno uveljavili
stanarine, ki bodo zagotavljale vsaj enostavno reprodukcijo,
in tako preprečili nadaljnje propadanje stanovanjskega
sklada. Po letu 1990 bomo s stanarinami zagotavljali tudi del
sredstev za izboljšanje funkcionalnosti, višji stanovanjski
standard in racionalizacijo energetske porabe obstoječega
stanovanjskega sklada. Celovito prenovo funkcionalno in
tehnično zastarelih stanovanjskih objektov in bivalnih okolij
bomo postopno uveljavili kot redno dejavnost v stanovanjskem gospodarstvu, v katero bo namensko vložena okoli ena
četrtina sredstev za stanovanjsko investicijsko dejavnost.
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Tako bomo zmanjševali predvsem tiste razlike v kakovosti
stanovanjskega standarda, ki so posledica starih zasnov,
standardov in normativov stanovanjske gradnje v preteklosti.
3.1.41. Komunalne dejavnosti so celovit sistem delovanja
širšega urbanega prostora. Zato mora biti razvoj komunalnih infrastrukturnih sistemov rezultat dolgoročno zasnovane politike urbanizacije prostora, natančneje opredeljene
predvsem v občinskih planskih aktih. Le tako bo možno
pravočasno in racionalneje komunalno urejati prostor in smotrneje dimenzionirati komunalne dejavnosti, sisteme in naprave.
Obnova, posodabljanje in dograjevanje komunalne infrastrukture bodo zahtevali bolj pospešeno, načrtno in sistematično vlaganje, ne le zaradi izboljševanja bivalnega standarda
in potreb po enakomernejši oskrbi s komunalnimi storitvami,
temveč predvsem zaradi vse večje nuje po zaščiti bivalnega
okolja in naravnih virov ob vse bolj integralni urbanizaciji
prostora. Hkrati bo treba zmanjšati ranljivost komunalne
infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepiti
sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno in
požarno vodo.
3.1.42. Za racionalno in učinkovitejše delo se bodo morale
komunalne organizacije in komunalni sistemi vse bolj povezovati v večje sisteme, na delovna področja katerih ne
smejo vplivati meje družbenopolitičnih skupnosti, temveč
predvsem značilnosti tehnoloških zahtev posameznih
^dejavnosti. Te so: ekonomija obsega, naravne danosti, geografske razmere, racionalizacija in optimizacija oskrbe,
sistem omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in predčiščenih industrijskih odplak ter odlagališč komunalnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav, smotrnost predelave in možnosti za gospodarno izrabo komunalnih odpadkov ter drugo.
Ob ožji specializaciji in koncentraciji opreme in strokovnih
kadrov v večjih komunalnih sistemih bo treba začeti usklajeno
premagovati probleme in pomanjkljivosti komunalnega
gospodarstva, kot so: izpopolnitev pomanjkljive dokumentacije in evidence obstoječih komunalnih zmogljivosti; priprava
celovitih načrtov sanacije in dograjevanja obstoječih sistemov ob zagotavljanju vsaj najnujnejše komunalne oskrbe in
ob upoštevanju dolgoročnih razvojnih teženj pripadajočega
urbanega okolja ter optimalne zaščite naravnega okolja;
povezovanje lokalnih sistemov z medobčinskim sodelovanjem za zagotavljanje količinske in kakovostne oskrbe, pa
tudi za optimalno izkoriščanje odpadnih snovi v gospodarske
namene; pospeševanje in usklajevanje razvoja standardnih
naprav, sklopov in sistemov komunalnih naprav z uvajanjem
njihove serijske proizvodnje; koncentracija in usklajevanje
zmogljivosti naprav mehanizacije in strokovnih kadrov predvsem za specifična dela pri gradnji in obnovi komunalnih
naprav; uvajanje sodobnih materialov, naprav in delovnih
metod s poudarkom na racionalizaciji energetske porabe,
optimizaciji oskrbe in zaščiti naravnega okolja; uvajanje celovitega sistema reciklaže in predelave komunalnih odpadkov,
ki bo omogočila njihovo gospodarno izrabo, ob pospeševanju
razvoja lastnih tehnologij in znanja.
Z uveljavitvijo ekonomske cene komunalnih storitev bo
zagotovljena vsaj enostavna reprodukcija komunalnih zmogljivosti. Treba bo uveljaviti dosledno zajemanje in namensko
uporabo mestne rente, del te rente pa nameniti za razširjeno
reprodukcijo v komunalnem gospodarstvu. Visoki stroški in
dolgoročne koristi zaradi načrtnih vlaganj predvsem v velike
komunalne objekte pa terjajo, da se bremena takšnih naložb
porazdelijo enakomerneje in na več generacij uporabnikov.
3.2. Strategija razvoja družbenih
dejavnosti
.
>u
3 2 1 Način in kakovost zadovoljevala duhovnih oziroma
societalnih potreb delovnih ljudi in občanov bosta odvisna od
razvitosti samoupravnih odnosov, vrednostnih usmeritev
družbe in posameznikov, od vloge in delovanja družbenih
dejavnosti ter materialnih možnosti. Učinkovita ureditev družbenih dejavnosti je osnova za nemoteno delovanje vrste družbenih funkcij, kot so: ohranjevanje zdravja in razvijanje
delovne sposobnosti in zmogljivosti prebivalstva, prenos in
ustvarjanje novega znanja, ohranjanje kulturnega spomina,
socializacija ljudi, skrb za delovno nesposobno prebivalstvo,
odpravljanje nesprejemljive socialne neenakosti ter pomoč
ob brezposelnosti. Ce te funkcije niso ali ne bodo dovolj
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razvite in medsebojno usklajene, bodo vse večja ovira za
celovit družben ekonomski razvoj.
Vse to še vnaprej zahteva kakovostnejši razvoj družbenih
dejavnosti in tudi razvijanje načela solidarnosti in vzajemnosti. Toda sočasno ta razvoj ne bo smel pospeševati institucionalizacijo zadovoljevanja nematerialnih potreb, ker mnoge
med njimi po svoji naravi zahtevajo neposreden človeški
pristop. Zato se bodo družbene dejavnosti ob povečevanju
obsega svoje dejavnosti morale vsebinsko in organizacijsko
preobraziti.
3.2.2. Zadovoljevanje nematerialnih potreb bo približano
delovnim ljudem in občanom s prestrukturiranjem delovanja
družbenih dejavnosti. Razvijali bomo predvsem cenejše,
posamezniku bolj prilagojene in kakovostnejše oblike zadovoljevanja potreb. To bomo lahko storili z znanjem, uvajanjem visoke tehnologije, s spreminjanjem vrdnostnih usmeritev, z večjo delovno in finančno udeležbo neposrednih
uporabnikov, kadar bodo hoteli imeti nadstandardne storitve, ter izkoriščanjem pobude in pripravljenosti za prostovoljno delo.
Z razvijanjem družbeno ekonomskih odnosov in v okviru
tega z združevanjem sredstev in plačevanjem programov (s
sistemom financiranja družbenih dejavnosti), bomo podprli
preusmerjanje in kakovost njihovega delovanja. S sredstvi,
združenimi v samoupravnih interesnih skupnostih v odnosih
svobodne menjave dela, bodo bolj podprti splošni programi
tistih dejavnosti, ki pomenijo skupno dogovorjeno raven
zadovoljevanja potreb. Za del programov, ki ne pomenijo
zadovoljevanja dogovorjenih potreb in dopolnjujejo in zaokrožujejo potrebe posameznikov, gospodinjstev in neistitucionaliziranih porabnikov v soseskah in delavcev, združenih v
različnih asociacijah bodo ti uporabniki združevali sredstva
neposredno. S tem bodo nekateri programi bolj prilagojeni
željam in,potrebam ljudi, kar bo vplivalo na večjo učinkovitost
storitev družbenih dejavnosti in počasnejšo rast skupno združenih sredstev.
3.2.3. V preteklosti doseženo raven zadovoljevanja skupno
dogovorjenih potreb bomo ohranjali predvsem z učinkovitejšo izrabo finančnih, kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.
Hitreje bomo razvijali predvsem tiste programe, ki bolj
povečujejo ustvarjalno, intelektualno in s tem tudi gospodarsko moč družbe, ter njeno sposobnost prilagajanja razvojnim
zahtevam. Hitreje bomo tudi povečevali dostopnost storitev
družbenih dejavnosti na tistih območjih, kjer prebivalci zaradi
slabše razvitosti družbenih dejavnosti nimajo enakih možnosti za svoj razvoj ali razvoj svojega območja.
Kultura
3.2.4. Samoupravna socialistična družba predpostavlja
svoboden razvoj človeka, zato bomo spodbujali in omogočali razvoj ustvarjalne in kritične misli in tistih kulturnih in
etičnih vrednot, ki so usmerjene v prihodnost.
Kultura določa občutek identitete ljudi, zato je njen razvoj
eden najpomembnejših pogojev za izbor razvojne poti
celotne družbe, skrb za njeno ohranitev in razvoj pa je dolžnost naroda v celoti. Kulturne dejavnosti zavzemajo le del
kulturnega ustvarjanja in dogajanja, zato bomo razvijali kulturo v širšem pomenu in v celotnem kulturnem prostoru, tudi
zunaj meja SR Slovenije.
Z ukrepi, kot so večja dostopnost, spodbujanje zavesti o
pomembnosti kulture ter spreminjanje vzorcev in načinov
sprejemanja kulturnih dobrin, bomo zmanjšali, odpravili ali
celo obrnili negativne težnje, ki so posledica številčne in
zemljepisne majhnosti slovenskega kulturnega prostora in
omejenih ekonomskih možnosti. Kulturne dobrine in dejavnosti ter za nacionalno samobitnost in samostojnost nujne kulturne institucije, ki so pri majhnem narodu nujno držaje,
bomo bolj kot doslej tudi podpirali z družbenimi sredstvi.
V kulturnih dejavnostih se bedo širila različna eksperimentalna ustvarjanja, ki bodo ustvarjalni, programski in
kadrovski izziv institucionaliziranim načinom delovanja. Z
zavestno kulturno poliiiko bomo odpravljali možne negativne
posledice uporabe in uvajanja novih tehnologij, ki bi lahko
povzročile tudi pasivizacijo in trganje socialnih vezi. To bomo
dosegli s približevanjem kulture, večanjem dostopnosti ter
nudenjem možnosti za nove načine umetniškega ustvarjanja.
Razvijali bomo tudi razne oblike ljubiteljskega umetniškega
izražanja, ki bo še naprej dopolnjevalo poklicno umetniško
poročevalec

delovanje. Ljubiteljsko umetniško izražanje bo tudi ena izmed
osnov vrhunske ustvarjalnosti, hkrati pa bo zagotovilo alternativne in ustvarjalne oblike izkoriščanja prostega časa.
Večja odprtost slovenske kulture v Jugoslavijo in v svet bo
spodbujala kakovost kulturnega ustvarjanja in večje svetovno
potrjevanje slovenske kulture. Ob tem bomo skrbeli tudi za
skladen razvoj vseh ustvarjalnih kulturnih dejavnosti ter podpirali tudi tisto ustvarjali dejavnost italijanske in madžarske
narodnosti, ki pomeni razvoj njihove nacionalne integritete.
3.2.5. Televizijski kulturni program in kinematografski spored bodo dopolnjevale eksperimentalne filmske in video
skupine, pa tudi skupine z drugih ustvarjalnih področjih, ki
bodo izhajale in predstavljale specifična kulturna okolja.
Zagotovili bomo popolno pokritost slovenskega kulturnega
prostora z radijskim in televizijskim signalom. S tem bomo
omogočili spremljanje nacionalnega radijskega in TV programa v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
Da bo slovenska kinematografija (povezava produkcije,
distribucije in prikazovanja) lahko uspešno ohranila svoje
pomembno mesto med kulturnimi dejavnostmi, jo bomo
tehnično posodobili, izboljšali programske usmeritve in
kadrovsko zasedbo. V kinematografiji bo pomembna tudi
proizvodnja za izobraževanje in informiranje.
3.2.6. Za boljše varstvo naravne in kulturne dediščine
bomo kadrovsko okrepili mrežo spomeniško varstvene
službe in znatno povečali obseg varstva, še manj pa negativnih stranskih učinkov proizvodnje materialnih dobrin,
povezane z duhovno brezbrižnostjo. Ob strožjem nadzoru
posegov v prostor bo nujno na rapubliški ravni zaščititi za
nacionalno integriteto in kulturni spomin najpomembnejšo
premično in nepremično kulturno dediščino. Republika bo
morala bdeti nad nacionalnimi spomeniki in za njihovo
ohranitev poleg zakonske zaščite nameniti tudi potrebna
finančna sredstva. Tudi razne davčne olajšave pri revitalizaciji in vključevanju teh spomenikov v sodobno življenje
bodo pomenile povečanje materialne osnove za varovanje
naravne in kulturne dediščine.
V knjižnem ustvarjanju, založništvu in knjižničarstvu pričakujemo večjo raznolikost; povečalo se bo število naslovov in zmanjšala naklada knjig. K večji tematski različnosti
knjižne ponudbe bodo pripomogle tudi sodobne tehnike razmnoževanja ter povečanje števila izdajateljev, katerih glavna
dejavnost ni založništvo. Delo založb in knjižnic bo medsebojno povezano, tako da bodo izdajatelji izdajali knjige za
knjižnice in individualnega kupca. Spremenjenemu povpraševanju po knjigah bo prilagojena ponudba s povečanjem knjižnih zalog, večjo dostopnostjo knjižnic in večjim odkupom.
Splošno izobraževalne knjižnice bodo svoje delovanje razširile tudi na druge medije (medioteke), popestrile svoje delovanje in predvsem zunaj regionalnih središč postale kulturni
centri. V knjižnicah bo vpeljan tudi enoten računalniško
zasnovan informacijski sistem.
Obstoječa poklicna gledališča v Sloveniji bodo delovala
bolj povezano in usklajeno. Povečala bodo število premier in
gostovanj, gledališko ponudbo pa bo v manjših središčih
popestrilo tudi delovanje ljubiteljskih skupin.
V likovnih dejavnostih se bo zaustavil trend hitrega
naraščanja števila likovnih razstavišč, ki so do sedaj nastajala kot spontane reakcije na zahteve občinstva, da se
likovno ustvarjanje približa ljudem. Z načrtnejšo likovno programsko politiko jih bomo v naslednjem obdobju strokovno
dvignili ter uredili njihovo financiranje. Specializacija galerij
za posamezna področja likovnega ustvarjanja bo pomenila
kakovostno dopolnilo nacionalnim in regionalnim galerijam,
vanje vključena in povezana razstavišča pa bodo pripomogla
k večji dostopnosti likovnega ustvarjanja.
Vzgoja in izobraževanje
3.2.7 V preteklih planskih dokumentih sta bili vzgoja in
izobraževanje ob poudarjeni vlogi dejavnika za povečanje
individualne in družbene produktivnosti dela premalo upoštevani v njeni socializacijski vlogi in vlogi, ki jo ima pri zadovoljevanju osnovnih človekovih potreb po samouresničevanju in
njegovem vključevanju v raznovrstne oblike družbene aktivnosti. Vzgoja in izobraževanje morata uravnoteženo obravnavati vlogo izobrazbe za bodoče delovno mesto in za
osebnostni razvoj. To področje moramo obravnavati celovito z vzgojnega, izobraževalnega in delovnega vidika ter
poročevalec

enakovredno obravnavati vse stopnje, vrste in oblike vzgoje
in izobraževanja. Ljudje se bodo vse življenje na različne
načine vključevali v vzgojo in izobraževanje, zato mora biti
dejavnost sposobna, da se njihovim potrebam prilagodi in jih
tudi omogoči.
3.2.8. V izobraževalnem sistemu, ki bo svojo dejavnost
prilagajal trajnim in dolgoročnim družbenim potrebam ter
sposobnostim in interesom posameznika, pri izobraževanju
odraslih pa tudi življenjskim in delovnim izkušnjam bomo:
povečevali kakovost in učinkovitost vseh stopenj in oblik
vzgojno izobraževalne dejavnosti, hitreje razvijali tista
vzgojno izobraževalna področja, ki več prispevajo h gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju ter razvoju
posameznika, in razvijali sistem permanentnega izobraževanja kot sredstva za stalno obnavljanje, izpopolnjevanje in
dograjevanje pridobljenega znanja v skladu z razvojem znanosti, tehnike, tehnologije, kulture in socialističnih samoupravnih družbenih odnosov.
Vsebino vzgojno izobraževalnih programov ter načine in
metode izobraževanja bomo stalno spremljali, analizirali in
izpopolnjevali, da bi se na ta način izognili predmetni prenatrpanosti, neustrezi mreži in prevelikemu obsegu programov. Hitreje bomo razvijali znanstveno raziskovalno in razvojno delo, postopno zviševali njihovo stalno izpopolnjevanje
in usposabljanje ter sredstva, namenjena za razširjeno reprodukcijo, pretežno usmerjali v razvoj sodobne izobraževalne
tehnologije, od računalnikov do različnih mediotek v visokem
izobraževanju, pa tudi v razvoj materialne osnove znanstveno
raziskovalnega dela. V celotnem vzgojno izobraževalnem
sistemu pa bomo razvijali različne oblike notranje diferenciacije in individualizacije ter tako omogočili najugodnejši razvoj
vsakega posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi.
Postopoma bomo v tem obdobju dosegli, da se bo celotna
generacija vpisala v 1. letnik srednjega šolstva in tretjina v 1.
letnik visokega šolstva. V permanentnemu izobraževanju bomo
posebno skrb posvetili samoizobraževanju, dopolnjevanju in
izpopolnjevanju znanja, odkrivanju in delu z nadarjenimi,
inovativnimi ter raziskovalnim kadrom in izobraževanju odraslih.
3.2.9. V osnovnem šolstvu bo izenačevanje razvojnih možnosti otrok eden glavnih ciljev razvoja, v okviru tega pa
dostopnost eden od odločujočih elementov skladnejšega
regionalnega razvoja in ohranjanja poselitve. Vsebinsko pa
bo doživelo več sprememb. Zasnova dela vsake osnovne šole
se bo z menjavanjem izobraževalnih, rekreativnih in fakultativnih dejavnosti približala značilnostim celodnevne šole.
Takšna zasnova je zajeta v programu življenja in dela osnovne
šole, ki se v šole že uvaja. Tako bodo šole prešle na enoizmenski pouk, ko bodo dane temeljne prostorske in druge razmere.
Druga programska sprememba bo izhajala iz nižje vpisne
starosti otrok, ki pa ne bo padla pod 6 let starosti, kjer
programske spremembe ne bodo potrebne samo zaradi
uskladitve s pripravo na šolo, pač pa bodo nastale tudi v višjih
razredih osnovne šole, kjer bo treba program še bolj notranje
deferencirati po sposobnostih in nagnjenih učencev. Skladno
s takšno zasnovo in po zahtevah dela se bodo učitelji izobraževali po štiriletnih programih visokega šolstva.
3.2.10. V usmerjenem izobraževanju bo optimalna študijska mobilnost omogočena s tako strukturiranimi študijskimi
programi, da bo izravnana zastopanost splošnih in temeljnih strokovnih znanj hkrati omogočala izobraževanje za
delo, prehajanje iz ene usmeritve v drugo, ponovno vključitev v izobraževanje zaradi nadaljevanja izobraževanja ali pa
zaradi spremembe poklica. Ob takem izhodišču bo treba
vnašati več splošnih vsebin v vse programe dodiplomskega
izobraževanja in različno od splošnih obravnavati posebna in
posamična znanja. Posamična znanja, potrebna za konkretne
naloge in opravila na delovnih mestih, bodo udeleženci pridobili z usposabljanjem in izpopolnjevanjem zunaj šole, zlasti v
organizacijah združenega dela in v obdobju pripravništva.
Več takšnih znanj pa bomo vključili tam, kjer je večja strokovna usposobljenost in osvojena veščina pogoj za zaceteK
dela. Tako zasnovani programi bodo lahko bolj povezani in
bodo tudi zato olajševali horizotalno prehodnost med različnimi programi in stopnjami zahtevnosti ter boljšo organiziranost šolske mreže. Zaradi večje dostopnosti izobraževanja,
skladnejšega regionalnega razvoja, potreb in ambicij prebi23

valstva po višji izobrazbeni ravni v vseh regijah, bo predvsem v
središčih policentričnega razvoja Slovenije omogočena bolj
ali manj celovita ponudba programov srednjega izobraževanja. Programska ponudba bi bila manj razdrobljena, ker bi
skupaj obravnavali in izvajali sorodne programe (karta št. 22
Zasnova mreže področij izobraževanja po regijah). Sola se bo
zato morala tudi organizacijsko in didaktično spremeniti.
Opustiti bo morala klasično organizacijo dela in se pri izvajanju programa povezovati z delovnim in družbenim okoljem.
Fleksibilnost vzgojno izobraževalnega sistema, nenehno in
sistematično prilagajanje novostim, spreminjanje in izpopolnjevanje programov in organizacije izobraževanja bodo
zahtevali visoko stopnjo notranje organiziranosti ter sposobne in prilagodljive strokovne delavce s pedagoškimi in
delovnimi izkušnjami.
3.2.11. Visoko šolstvo bo povečevalo kakovost in učinkovitost vzgojno izobraževalnega in raziskovalnega dela ter
bistveno povečalo obseg podiplomskega študija. Programi
bodo pripravljeni tako, da bo raziskovalno delo podlaga in
nepogrešljiva sestavina pedagoškega dela. Dodiplomski programi bodo vsebovali temeljna strokovna znanja, potrebna za
posamezna področja izobraževanja, in dodatna, ki jih bo
posameznik ob vnaprej znanih programskih, časovnih in
finančnih sestavinah lahko kombiniral in si sestavil svoj program študija. Na ta način sestavljeni programi bodo skupaj z
večjo motivacijo in aktivnostjo študentov ter izboljšanjem
kakovosti pedagoškega in znanstvenega dela osnova za
notranjo preobrazbo in uveljavljanje interdisciplinarnosti v
visokem šolstvu. Posebna strokovna znanja in spremljanje
razvoja stroke bomo zagotavljali s stalnim strokovnim usposabljanjem po diplomi in z razvijanjem podiplomskega, zlasti
specialističnega študija. S svetovanjem in usmerjanjem, individualnim prilagajanjem programov in vključevanjem v raziskovalno delo bomo sposobnejše in nadarjene pripravljali za
razvojno in raziskovalno delo. Visoko šolstvo se bo v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru bolj povezovalo z izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalnimi projekti. Izboljšali
bomo možnosti za znanstveno izpopolnjevanje pedagoških
delavcev doma in v tujini.
3.2.12. Zaradi pričakovanih potreb po strokovnjakih z višjo
in visoko izobrazbo, želje po pridobivanju novih znanj in
zaradi omogočanja strokovnega razvoja zaposlenih bomo
poleg izobraževanja mladine razvijali tudi izobraževanje
odraslih. Povezali bomo obstoječe organizacije pri izobraževanju odraslih in druge organizacije pri izobraževanju odraslih in njihovo delo zasnovali tako, da bodo razvijali in usklajevali informacijsko, dokumentacijsko, svetovalno, vzgojno-i_zobraževalno in razvojno raziskovalno delo in razvijali učna
sredstva. Odrasli bodo dobili pomoč pri izobraževanju in
samoizobraževanju, kjer jim bodo na razpolago učna sredstva, tehnologija in informacijski viri. Izobraževanje odraslih
bo postalo del delovnega procesa, pri čemer se ga bo veljka
večina odvijala ob delovnem procesu v delovnem času. Nešolske oblike in načini izobraževanja bodo v praksi izgubili
status dopolnitve šolskim oblikam in postale samostojne m
enakovredne drugim, v mnogih primerih pa tudi primernejše
in bolj prilagojene potrebam in možnostim ljudi in družbe.
Dane bodo možnosti in pripravljeni programi za izobraževanje starostnikov, za splošno, kulturno in drugo izobraževanje.
Izobraževanje odraslih zahteva tudi drugačno vlogo pedagoškega in andragoškega delavca, ki bo moral biti usposobljen za organizatorja učnega procesa. Učitelj bo navajal na
učenje iz različnih virov in bo ob uporabi novih medijev
predvsem pomočnik in bo usmerjal izobraževalni proces.
Zato bo treba učitelje za takso vlogo nenehno usposabljati.
Pripravljeni bodo programi njihovega stalnega strokovnega
izpopolnjevanja, ki bo prilagojeno novim razmeram in sodobnim pedagoškim zahtevam, pa tudi ustreznejše bodo morali
biti nagrajevani.
Raziskovalna dejavnost
3.2.13. Raziskovalna dejavnost bo ustvarila boljše
splošne razmere za kakovostnejše in bistveno večje
vključevanje znanja v gospodarski in družbeni razvoj. To pa
je odvisno tudi od ustvarjanja takega družbenoekonomskega okolja, ki bo zahtevalo večje znanje in izsledke znanstvenega raziskovalnega dela.

Nadaljnji družbeni razvoj bo vse bolj odvisen od tega, kako
bomo sposobni povečati kakovost upravljanja tudi z uporabo
znanja in znanosti ter tako povečati inovativno sposobnost za
hitrejše prilagajanje družbe spreminjajočim se svetovnim in
domačim okoliščinam. Uveljavljanje inovacijske naravnanosti
zahteva trajno projektno povezovanje med raziskovalci in
zainteresiranimi delavci v organizacijah združenega dela.
Uveljaviti bo treba jasnejše opredeljevanje ciljev razvojnih
projektov, zlasti z izražanjem področij prenove gospodarstva
ali družbenih dejavnosti. Za podporo prodornejših, vendar
pa tveganih razvojnih projektov bodo delavci v tehnološko,
poslovno ali drugače v soodvisnih organizacijah združenega
dela združevali sredstva za sovlaganja v pridobivanje inovativnega znanja.
3.2.14. Za uresničevanje razvojne strategije družbene inovacijske sposobnosti se bodo v temeljni raziskovalni dejavnosti ustrezno okrepili mentorji na posameznih področjih v
skladu s kadrovskimi in programskimi potrebami pri organiziranju razvojnih projektov gospodarstva in družbe v celoti.
V znanstveno-raziskovalnih organizacijah vseh vrst bo zaposlenih okoli 8000 raziskovalcev. Med njimi se bo okoli 3000
raziskovalcev ukvarjalo s temeljnim preiskovalnim delom.
Poprečni čas zadrževanja raziskovalcev v temeljni raziskovalni dejavnosti bo lahko okoli 6 let, s tem, da bo na posameznih
področjih krajši ali daljši, odvisno od posebnosti področja. Z
združenimi sredstvi bomo financirali temeljne raziskave, raziskovalne programe družbenih in humanističnih ved in ki so
temeljnega pomena za proučevanje nacionalne kulture.
Pri temeljnem raziskovanju bo treba uveljaviti specializacijo
laboratorijev v Jugoslaviji, pa tudi v mednarodnem prostoru,
in omogočiti našim strokovnjakom sodelovanje v teh laboratorijih. SAZU bo bolj sodelovala pri oblikovanju strategije in
politike družbenega razvoja in pri temeljnem raziskovalnem
delu.
Za hitrejši razvoj raziskovalne dejavnosti bomo vlagali v
raziskovalno opremo za dogovorjena prednostna področja in
v organizirana znanstveno raziskovalna središča, kjer bo
oprema širše dostopna za uresničevanje temeljnega raziskovalnega programa in opravljanje razvojne dejavnosti. Omogočeno bo učinkovito informacijsko povezovanje s svetom, ki
bo v raziskovalno infrastrukturo povezalo knjižnice, INDOK
centre raziskovalnih organizacij ter uvoz znanstvene in tehnološke literature.
Zdravstvo
3.2.15. V zdravstvenem varstvu bomo razvijali programe
za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva; nanašali
se bodo predvsem na obvladovanje najresnejših kronično
degenerativnih obolenj, ki prevladujejo med vzroki splošne
umrljivosti prebivalstva, prezgodnje invalidnosti delavcev
ter začasne in trajne neposobnosti za delo. Za doseganje teh
ciljev bo zdravstvo skupaj z drugimi spodbujalo in uresničevalo programe za zdravstveno prosvetljevanje, spreminjanje
navad prebivalstva pri prehranjevanju, porabo prostega časa,
pojavov bolezni zasvojenosti ter preprečevanja škodljivih vplivov okolja.
3.2.16. Prednost bodo imele predvsem preventivne in
dispanzerske metode dela za obvladovanje najresnejših
socialnomedicinskih problemov pri nas (bolezni srca in ožilja,
rakasta obolenja, poškodbe izven dela, psihiatrična obolenja
in druge). Zaradi že uveljavljenega nacionalnega zdravstvenega varstva ni treba širiti pravic uporabnikov do zdravstvenih
storitev.
Osnovno zdravstveno dejavnost bo treba okrepiti in usposobiti, da bo sposobna zadovoljiti večji del potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Zdravstvena dejavnost bo skupaj z drugimi skupnostmi, organizacijami, društvi in prostovoljno dejavnostjo omogočila občanom, da se bodo ob
bolezni in poškodbah čim dalj zdravili ambulantno in na
svojem domu. Leta 2000 bo v Sloveniji okrog 6 bolnisčnih
postelj na 1000 prebivalcev in zato je treba širiti obstoječe
bolnišnične mreže (karta št. 23 Zasnova omrežja zdravstvenih
ustanov). Določen del storitev, ki se sedaj opravljajo kot
bolnišnične dejavnosti, bomo postopoma prenesli na specialistično ambulantno in osnovno zdravstveno dejavnost. Hitreje
bomo razvijali dejavnosti splošne medicine, preventivnega
zobozdravstva, socialne medicine, medicine dela, zdravljenja
poročevalec

24

1

in nege bolnika na domu, zdravstvene vzgoje prebivalstva in
deficitarnih specialističnih področij (rentgenologija, anasteziologija,patologija in še nekatera druga).
3.2.17. Zaposlovanje zdravstvenih delavcev bo v prvih
letih dolgoročnega planskega obdobja naraščalo skladno s
stopnjo rasti prebivalstva, nekoliko hitreje pa le na deficitarnih področjih in območjih. Šele po letu 1990 bo možno
določeno povečanje zaposlovanja v zdravstvu, vendar bo
stopnja rasti zaposlovanja nižja od stopnje zaposlovanja v
združenem delu. Zaposlovanje bo selektivo po profilih,
območjih in področjih, s čimer bomo zagotovili skladnejši
razvoj zdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji. Tako pričakujemo, da bo v Sloveniji leta 2000 en zdravnik na približno 520
prebivalcev in da bo vsaj 55% zdravnikov zaposlenih v
osnovni zdravstveni dejavnosti.
Z materialnimi možnostmi bo omogočeno hitrejše uvajanje
računalniško zasnovane zdravstvene informatike v diagnostiki, terapiji in administraciji. Prednost bodo imela hitrejše
obnavljanje in posodabljanje medicinske opreme ter vzdrževanje objektov. Hitreje in kakovostneje bodo obravnavani
bolniki ter smotrnje bodo uporabljene razpoložljive zmogljivosti. Večja pozornost bo posvečena tudi skladnejšemu razvoju zdravstvenega varstva posameznih območij in zmanjševanju razlik v standardu zdravstvenih storitev, saj bo med
drugim izpopoljnjen sistem solidarnosti.
Otroško varstvo
3.2.18. Vzpostavitev približno enakih možnosti za celovit
razvoj vseh otrok bo najpomembnejša naloga otroškega varstva. Ob upoštevanju posebnih potreb otrok, usklajenih s
potrebami družine in možnostmi družbe, bo otroško varstvo
uveljavilo in vpeljalo različne oblike dela in razvijalo
različne vzgojne programe, predvsem za otroke stare nad 3
leta, ki niso vključeni v vzgojno varstvene organizacije. V
vrtce bomo do leta 2000 vključili okoli 60% predšolskih otrok.
Prihodnji razvoj bo narekoval in omogočal prožnejše oblike
organizacije dela in razporejanja delovnega časa. Tako bodo
lahko tudi varstvo materinstva in možnosti za nego ter skrb za
otroka mnogo bolj prilagojene potrebam ljudi (s postopnim
krajšanjem delovnega časa, možnostjo za izrabo nepolnega
delovnega časa, daljšo delovno dobo, sorazmerno času,
namenjenemu majhnemu otroku in daljšim porodniškim
dopustom). Do prispevka družbe za nego otroka bodo upravičene tudi matere, ki niso v delovnem razmerju.
3.2.19. Ker je prevelika togost pri uresničevanju vzgojnih
programov poseben problem, bo morala vzgojno varstvena
organizacija bolj delovati kot »odprt sistem«, kot središče,
kjer se odvijajo različni programi za vse predšolske otroke, ali
v povezavi z drugimi družbenimi dejavniki v okolju kot organizator programov, ki se odvijajo v nevarstveni organizaciji v
krajevni skupnosti. Vzgojitelji pa bodo morali tesneje sodelovati s starši.
Zaradi nudenja enakih možnosti za razvoj vsem otrokom
bomo s sistemom solidarnosti čimveč zmerno, teže in težko
motenih otrok vključili v razvojne oddelke. Zato bomo intenzivneje zaposlovali ustrezne strokovne delavce. Za otroke, ki
ne bodo vključeni v razvojne oddelke, bomo uvajali mobilno
službo.
Vsem otrokom bomo v letu pred vstopom v šolo še naprej
zagotavljali pripravo na šolo (mala šola), ki pa bo še bolj
prilagojena starosti otrok in ki ne bo smela pridobivati lastnosti osnovne šole.
3.2.20. Naselja oziroma vse krajevne skupnosti v SR Sloveniji, ki imajo nad 1.500 prebivalcev, bodo postopno potrebovala, odvisno od starostne strukture prebivalstva, različne
oblike vključevanja otrok v predšolske vzgojne programe.
Za uresničevanje kakovostnih in različnih vzgojnih programov bomo potrebovali dovolj in ustrezno izobraženih delavcev (ne samo vzgojiteljev, temveč tudi pedagogov, psihologov, sociologov, socialnih delavcev, itd.), ki bodo delovali tudi
kot svetovalci pri vzgojnem procesu.
S sistemom solidarnosti bo otrokom, katerih starši nimajo
dovolj sredstev za njihovo preživljanje, zagotovljena družbena
pomoč praviloma v funkcionalni obliki. Uveden bo poseben
otroški dodatek za vse starše, ki imajo več kot dva otroka.

Socialno skrbstvo
3.2.21. Skrb za človeka, ki se znajde v življenjski stiski, in
za skupine ljudi, ki potrebujejo posebno družbeno pozornost, je osnovni smoter delovanja socialnega skrbstva. Zato
bomo s to dejavnostjo tudi v prihodnje blažili posledice in
preprečevali nastanek motenj in odklonov v življenju
človeka, ki ga ovirajo pri njegovem vključevanju v družbeno
skupnost.
Dolgoročne naloge socialnega skrbstva, ki izhajajo iz
narave našega družbenoekonomskega sistema, korenitih
sprememb odnosov v družbi in tudi v družini, ter iz načina
zadovoljevanja potreb v socialnem skrbstvu, bodo preventiva,
svetovalno in prostovoljno delo.
Potrebe po storitvah socialnega skrbstva, predvsem svetovanje in ustrezne pomoči pri urejanju osebnih in družinskih
zadev, bodo v prihodnje še naraščale med otroki, mladino in
med odraslimi. Zaradi tega se bo posvečevalo zaposlovanje
strokovnih delavcev v centrih za socialno delo, kjer se bo
opravljala večina svetovalnega dela in naloge povezane z
zagotavljanjem minimalne socialne varnosti različnih kategorij prebivalcev; že zaposleni v teh centrih pa se bodo dodatno
usposabljali za različne vsebine svetovanja.
Posebno vlogo bo imelo prostovoljno delo, saj je v socialnem skrbstvu veliko problemov obvladljivih zgolj s pristnimi
in neposrednimi odnosi med ljudmi. Prostovoljne dejavnosti
bodo v krajevnih skupnostih spodbujale in organizirale družbene organizacije in društva, usklajevali pa jih bodo strokovni
delavci centrov za socialno delo.
3.2.22. V socialnem delu bo bolj poudarjena preventivna
oblika dela, ki pomeni zgodnejše odkrivanje in preprečevanje motenj in težav. Zgodnejše odkrivanje in kategorizacija
duševnih in telesnih motenj pri otrocih se bosta iz enkratnega
pregleda postopoma spremenili v daljši čas trajajoče opazovanje, tako da bo sam postopek pravočasno omogočil vključitev v ustrezno obliko usposabljanja.
Invalidom, pa naj bodo to otroci, mladostniki ali starejši, bo
omogočeno usposabljanje in čim uspešnejši razvoj njihovih
osebnostih in fizičnih zmožnosti kakor tudi vključevanje v
delo. Večji pomen bo dobila mobilna svetovalna služba za
otroke in mladostnike, ki so zaradi različnih vzrokov v domači
oskrbi.
Skrb za stare bo zaradi visokega in predvidoma vedno
večjega odstotka prebivalcev starih nad 65 let, postala ena od
prednostnih nalog socialnega Skrbstva. Način dela bo izhajal
iz spoznanja, da je treba starega človeka ohraniti čimdalj
zdravega, aktivnega in vitalnega v njemu znanem, domačem
okolju. Delo bo potekalo v krajevni skupnosti oziroma v najožjem okolju, ker človek živi, kjer bodo socialne službe usklajevale dejavnosti, programe in službe, ki se ukvarjajo s težavami
starih, od profesionalcev do raznih humanitarnih organizacij,
različnih društev in prostovoljcev. Domsko varstvo pa bo
namenjeno predvsem starim, ki so nepokretni, bolni,
nezmožni za samostojno življenje in takim, ki nimajo nikogar,
ki bi skrbela zanje. To bo zahtevalo notranjo reorganiazcijo
teh domov.
Alkoholizem in tudi druge toksikomanije bo socialno skrbstvo skupaj z izobraževanjem in zdravstvom pravočasno
odkrivalo ter intenzivneje skrbelo za njihovo preprečevanje in
zdravljenje.
dos;
Socialno skrbstvo bo še naprej skrbelo za materialno in
socialno ogrožene posameznike, nezmožne za delo, ki nimajo
potrebnih sredstev za preživljanje, s tem da jim: bo z denarnimi in funkcionalnimi pomočmi zagotovilo vsaj minimalno
socialno varnost.
Telesna kultura
3.2.23. Telesna kultura in v tem okviru rekreacija bosta v
prihodnosti pomembnejši v zavesti in delovanju ljudi kot do
sedaj. Izraziteje se bo pokazala potreba po telesni kulturi
kot obliki aktivne izrabe prostega časa ter utrjevanja fizične
kondicije in zdravja ljudi. Ob tem se kažejo nove poti razvoja
telesne kulture in rekreacije predvsem v odvisnosti od življenjskega standarda, zato bomo bolj prilagajali organizacijo teh
dejavnosti novim potrebam in odločitvam ljudi samih. Ljudje
se bodo udeleževali raznovrstnih in prožnih, kolektivnih,
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družinskih in individualnih oblik telesne kulture in s tem
ustvarjali pogoje za odkrivanje in razvoj športnih talentov, ki
bodo kot vrhunski športniki tudi v mednarodni konkurenci
dosegali vidne rezultate in povratno vplivali na množičnost
telesnokulturnih aktivnosti. Različne oblike telesne kulture
bomo tudi bolj povezovali z drugimi dejavnostmi, predvsem z
zdravstvom, socialnim skrbstvom in turizmom. Nadaljnji razvoj telesne kulture bomo tudi bolj povezovali z načrtnimi
posegi v prostor, z zdravim okoljem in delovnim procesom, pa
tudi z gospodarskimi dejavnostmi. Zaradi boljše izrabe obstoječih in novih objektov bomo povečevali površine, namenjene
telesni kulturi, ob upoštevanju naravnih danosti v povezavi z
okoljem in z drugimi dejavnostmi v večnamenskih objektih.
Tako bo organizacija telesne kulture usklajena na ravni organizacije združenega dela, šole in krajevne skupnosti.
3.3. Strategija regionalnega razvoja
3.3.1. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja
bo ena izmed temeljnih razvojnih usmeritev SR Slovenije.
Usklajen razvoj proizvodnih, oskrbnih, infrastrukturnih in
družbenih dejavnosti na posameznih območjih bo temeljil na
čimbolj racionalnem izkoriščanju naravnih virov, možnosti
prebivalstva, zaposlenosti, prostorskih, stanovanjskih, infrastrukturnih, ekoloških, obrambno samozaščitnih in drugih
možnosti ter ob upoštevanju osnovnih dolgoročnih ciljev
gospodarskega in socialnega razvoja ter urejanja prostora.
Ob tem bomo posebno pozornost posvetili posebnim razvojnim težavam nekaterih območij ter jih postopoma obvladovali. To se nanaša zlasti na manj razvita območja, obmejna in
hribovita območja ter na nekatera druga območja s posebnimi razvojnimi težavami. Na ta način se bodo zmanjšale tudi
razlike v stopnji razvitosti med posameznimi območji, kar bo
omogočalo postopno zmanjševanje dodatnih družbenih
posegov za pospeševanje manj razvitih območij.
3 3 2 Pri razvoju posameznih gospodarskih dejavnosti
oziroma pri večjih investicijskih odločitvah bodo upoštevane razvojne prednosti in omejitve posameznih območij.
Zaradi velikega deleža industrije v gospodarski strukturi
posameznih območij bo tudi v prihodnje odločilnega pomena
njen nadaljnji razvoj na kakovostnih osnovah. Ker so med
območji večje razlike v obstoječi strukturi industrije in v
deležu razvojno obetavnih industrijskih proizvoden], bo na
nekaterih območjih zahtevnost procesov prestrukturiranja
večja kot na drugih in bo zato v nekaterih primerih treba tudi
hitreje odpirati nova delovna mesta za že zaposlene in njihovo
prekvalifikacijo. To velja zlasti za zasavsko in pomursko
regijo, pa tudi za spodnje posavsko, dolenjsko in goriško
regijo. Zmanjševanje razvojnih neskladij bo treba zagotavljati
z boljšo izkoriščenostjo obstoječih zmogljivosti in z naložbami organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih
skupnosti in aktivnostmi drugih nosilcev planiranja.
Gospodarske dejavnosti se bodo razvijale v skladu z
zasnovo policentričnega razvoja ob upoštevanju značilnosti
posameznih regij. Izogibali se bomo pretirani koncentraciji
razvojnih zmogljivosti v nekaj središčih in razvijanju večjega
števila manjših središč z enostransko razvito gospodarsko
strukturo. Posamezna središča bodo pospeševala razvoj na
širšihrbbmočjih. Manjše proizvodne zmogljivosti ter oskrbne
oziroma storitvene dejavnosti pa bo treba še naprej razvijati v
enem ali več središčih v vseh občinah ob upoštevanju poselitvenih, zemljepisnih in drugih razmer.
Z ustvarjanjem razmer za produktivnejšo in dohodkovno
intenzivnejšo kmetijsko pridelavo bo treba ohraniti še zadosten odstotek kmečkega prebivalstva v vseh območjih v
skladu s prirodnimi danostmi za kmetijstvo, zlasti pa še v
hribovitih in drugih demografsko ogroženih območjih.
Posebno pozornost tomo namenili območjem, za katera je
značilno zaostalo kmetijstvo.
Pospeševali bomo medobčinsko sodelovanje pri obvladovanju skupnih problemov, da bi preprečili neracionalno rabo
sredstev, podvajanje proizvodnih in oskrbnih zmogljivosti ter
lokalno zapiranje. Medobčinsko sodelovanje bo imelo najpomembnejšo vlogo zlasti pri premagovanju problemov zaposlovanja, izgradnji infrastrukturnih objektov ter objektov oskrbnih in družbenih dejavnosti, pri uporabi prostora in izkoriščanju naravnih danosti. Pri usklajenem gospodarskem razvoju
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bo odločilnega pomena tudi večje sodelovanje organizacij
združenega dela z različnih območij, zlasti pri razvojno raziskovalnem delu, prenosu tehnologij in znanja, usmerjanju in
izobraževanju delavcev in organizaciji deta.
3.3.3. Politika poselitve bo temeljila na zasnovi zmerne
koncentracije, ki predpostavlja, da bo prebivalstvo po posameznih regijah naraščalo v glavnem v skladu z naravnim
prirastkom v regijah, v regijah pa bo prišlo do znatnejše koncentracije v regionalnih središčih in njihovi okolici. V skoraj
polovici občin pričakujemo znatnejšo koncentracijo prebivalstva tudi v njihovih središčih. Naraščanje regionalnih in nekaterih občinskih središč bo deloma tudi povzročilo priseljevanje prebivalcev iz drugih območij Jugoslavije. Druga občinska
središča pa bodo obdržala vsaj naravno rast, medtem ko se
bo prebivalstvo zunaj območja teh središč še nadalje odseljevalo, vendar pa praviloma ne z demografsko ogroženih
območij. Občine bodo z medobčinskim sodelovanjem, ob
upoštevanju teh usmeritev ustvarile razmere, da v nobeni
občini število prebivalstva ne bo nazadovalo, v občinah ob
državnih mejah pa bo zadržan vsaj znaten del naravnega
prirasta.
Dolgoročna usmeritev v ustreznejšo poselitev slovenskega
prostora terja: ustvarjanje dolgoročnih razmer za ohranitev
prebivalstva na posameznih depopulacijskih območjih z odpiranjem delovnih mest, z razvojem storitvenih in družbenih
dejavnosti in z izgradnjo infrastrukturnega omrežja, ter racionalno zaposlovanje, ki bo preprečilo pretirano koncentracijo
prebivalstva v posameznih območjih. V skladu s predvideno
politiko poselitve bo treba hitreje odpirati delovna mesta,
zlasti v pomurski regiji, pa tudi spodnje posavski in podravski.
V skladu s konceptom policentričnega razvoja se bo še
naprej krepila zaposlitvena in oskrbna vloga regionalnih
središč kot najpomembnejših središč. To so Ljubljana, ki
hkrati opravlja funkcije nacionalnega središča in glavnega
mesta SR Slovenije, Maribor, Celje, Kranj, zaradi delitve posameznih funkcij somestje Koper-lzola-Piran, Nova Gorica,
Novo mesto in Murska Sobota. Zaradi bolj oddaljene lege
- nekaterih območij pa so pomembna še somestja Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled-Radovljica, Trbovlje-Zagorje-Hrastnik ter Velenje, Postojna in
Ptuj.
V teh središčih, ki so kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih
planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena na karti št. 15 Zasnove urbanega
omrežja, bomo razvijali gospodarsko strukturo, ki bo dajala možnost zaposlitve prebivalcem ter širših območij ter sočasno
racionalno razvijali v teh središčih omrežja oskrbnih dejavnosti regionalnega pomena za optimalno zadovoljevanje potreb
prebivalstva tudi v njihovih zaledjih.
Okrepljene bodo oskrbne dejavnosti in možnosti za zaposlovanje v središčih v manj razvitih območjih. Več pozornosti
bo posvečeno tudi središčem, v katerih so se razvojni problemi zaostrili bolj kot v SR Sloveniji, treba pa bo opredeliti
razvojne rešitve tudi za starejša središča z elementi depresivnosti.
Tudi pri razvoju infrastrukturnega omrežja bo upoštevana
politika skladnejšega regionalnega razvoja. To bo prispevalo
k boljši prometni povezanosti med območji, boljši preskrbi z
energijo, vodo in PTT storitvami ter k izenačevanju razvojnih
možnosti posameznih območij.
Omrežje družbenih dejavnosti bo grajeno tako, da bodo
njihove storitve čim bolj dostopne prebivalcem posameznih
območij. Upoštevati bo treba koncentracijo objektov oziroma
funkcij kadar gre za zadovoljevanje potreb širših območij in
razmestitev objektov oziroma funkcij, kadar gre za zadovoljevanje osnovnih potreb ožjih območij.
3.3.4. V politiki regionalnega razvoja bo še nadalje
posebna skrb namenjena zmanjševanju razlik v stopnji
razvitosti ter izenačevanju življenjskih in delovnih razmer
prebivalcev v manj razvitih, še zlasti obmejnih in hribovitih
območjih, glede na druga območja. Razvoj teh območij bo
vse bolj temeljil na lastnih osnovah in ob učinkovitem aktiviranju obstoječih razvojnih zmogljivosti, vendar pa bo še nadalje
potrebna tudi aktivna družbena skrb za pospešeno integriranje teh območij v širši gospodarski prostor. Ta bo usmerjena
predvsem v spodbujanje vlaganj, zlasti na osnovi samoupravnega združevanja dela in sredstev, in z drugimi dogovorjenimi
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ukrepi, ki bodo omogočili postopno preobrazbo obstoječe
gospodarske strukture v bolj perspektivno, nadaljnji razvoj
kmetijstva, ustvarjanje ustreznih infrastrukturnih in drugih
razmer ter spodbujanje strokovnega, tehnološkega in organizacijskega sodelovanja med organizacijami združenega dela
z razvitih in manj razvitih območij. Z aktivno regionalno politiko pa bodo ustvarjene tudi razmere, ki bodo preprečevale,
da bi posamezna območja dobila značilnosti manj razvitega
ali depresivnega območja.
Večji poudarek kot doslej bo dan posebnim problemom
posameznih območij, kot so manj razvita geografska
območja, hribovita in manj razvita obmejna območja, medtem
ko po letu 1990 ne bi bTlo več občin, ki bi kot celota potrebovale celovit sistem pospeševalnih ukrepov. Zaradi različnih
razvojnih problemov teh območij bodo tudi spodbujevalni
ukrepi različno intenzivni.
Tudi za obvladovanje nekaterih posebnih problemov razvitih območij, ki se kažejo v pretirani koncentraciji proizvodnih
dejavnosti in prebivalstva, neusklajenem razvoju storitvenih
in oskrbnih dejavnosti ter slabšanju kakovosti bivalnega okolja, bodo morali investitorji prevzemati Večje obveznosti do
strukture in stroškov vlaganj ter izgradnje dela infrastrukture
in dj^ižbenih dejavnosti ter izboljševanja kakovosti okolja.
3.4. Zasnova in strategija urejanja
prostora, poselitve, varstva dobrin
splošnega pomena in okolja
3.4.1. Urejanje prostora ter varstvo dobrin splošnega
pomena in okolja se s tem dolgoročnim planom prvič
izrecno in v celoti vključujejo v strategijo razvoja kot njena
bistvena, pa tudi specifična sestavina, ki ureja enega
temeljnih odnosov, to je odnosa človeka oziroma družbe do
narave oziroma fizičnega okolja. Zaradi nepopravljivosti
mnogih posegov v prostorske strukture, naravne in grajene,
in zaradi njihovih dolgoročnih posledic bodo morale biti
usmeritve na tem področju med osnovnimi vodili dolgoročnega razvoja za republiko in zlasti za občine, ki so s svojimi
odločitvami odgovorne po ustavi in sistemu planiranja za
smotrnost največjega števila posegov v prostor. Republika
skupaj s samoupravnimi skupnostmi in organizacijami s tem
planom zagotavlja skupne okvire in oblikuje prostorske sestavine, pomembne za usklajeno planiranje v vseh občinah, da
jih kot temeljne usmeritve in globalno zasnovo opredelijo v
svojih dolgoročnih planih in konkretno določijo v srednjeročnih planih.
,
Skupna izhodišča in usmeritve oberiem z obveznimi izhodišči tega dolgoročnega plana bodo republiki in občinam pa
tudi vsem drugim nosilcem planiranja osnova za dogovarjanje
in usklajevanje v naslednjih srednjeročnih obdobjih.
3.4.2. V prihodnjem obdobju bo treba obvladati nakopičena protislovja hitrega razvoja preteklih desetletij, ki so
povzročila v gospodarjenju s prostorom, naravnimi viri in
varstvu okolja določena neravnovesja. Dosledno bo treba
zagotoviti varovanje dobrin splošnega pomena, zlasti plodne
zemlje in vodnih virov kot trajnih dobrin, in valorizacijo neobnovljivih, a še razpoložljivih mineralnih virov ter tako v bodoče
zagotoviti njihovo smotrnejšo rabo. To bo moralo veljati tudi
za akumulirano družbeno bogastvo v naseljih in zunaj njih,
vključno z vrednotami kulturne krajine ter za kulturno in
naravno dediščino. Urejeno in kultivirano okolje za bivanje in
delo, v mestih in na podeželju, bo pogoj za zdravje prebivalstva, produktivnost in racionalnejšo družbeno reprodukcijo.
Urejeno okolje in gospodarna raba prostora oziroma smotrna
organizacijah dejavnosti v prostoru bodo na višji stopnji
razvitosti pomembno prispevali k zmanjševanju družbenih
stroškov in k bolj humanemu življenjskemu okolju.
3.4.3. Zaradi strukturnih nesorazmerij zlasti v naselbinskem omrežju in delno tudi v prometnem omrežju in zaradi
približevanja kritičnih situacij v stanju okolja in ob omejenih
investicijskih možnostih bo treba selektivno obvladovati
probleme okolja in urejanje prostora tako v republiki kot
občinah. Pri tem bodo potrebne tudi finančno zahtevnejše
rešitve, zlasti pri preprečevanju kritičnih situacij. Poudarek bo
predvsem na rešitvah, ki jih je mogoče doseči z racionalizacijo in organizacijskimi ukrepi, z restriktivno rabo površnih,
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pa tudi s spremenjenim in odgovornejšim kolektivnim in individualnim obnašanjem do okolja in dobrin splošnega
pomena. Za uresničitev teh usmeritev bo izredno pomembna
ekološka osveščenost delovnih ljudi in občanov in iz nje
izhajajoče preventivno delovanje vseh družbenih dejavnikov
Usmerjanje poselitve
3.4.4. Osnovo urbanega omrežja bodo predstavljala regionalna središča.
V karti št. 15 Zasnova urbanega omrežja je opredeljeno omrežje urbanih regionalnih središč, ter pripadajoče oskrbne in proizvodne funkcije kot obvezno izhodišče tega plana.
To so tista mesta ali somestja, ki v urbanem sistemu SR
Slovenije že so ali ostajajo središča tudi za širša območja ali
pa imajo pogoje, da tako vlogo razvijejo kot zaposlitvena,
proizvodna in storitvena središča in prometna vozilišča,
pomembna za skladnejši regionalni razvoj. To so centralna
naselja srednje ali višje stopnje oskrbe s pestrejšo in bolj
kakovostno ponudbo storitev za znatnejše gravitacijsko zaledje bodisi glede površine ali števila prebivalstva oziroma
mesta z izrazitejšo koncentracijo industrije, industrijske in
druge zaposlitve, kamor je usmerjena dnevna migracija iz
sosednjih občin, in za prometna pomembna središča v osrednjih demografskih zgostitvenih območjih posameznih regij.
Pospeševati bo treba razvoj urbanih središč posameznih
zaokroženih širših območij kot nosilcev policentričnega razvoja. Na drugi strani pa bodo večja mesta rastla zmerneje.
Pospešeno se bodo razvijala tist regionalna središča, kjer je
dosedanji razvoj zaostajal za možnostmi in zlasti potrebmi
širših območij, kar velja še posebej za Mursko Soboto in
somestje Brežice-Krško. Posebej skrbno bo treba opredeliti
delitev funkcij in celotni bodoči vzorec poselitve pa tudi rabe
prostora v obalnem somestju oziroma na območju treh obalnih občin. V regionalnih središčih, kjer je to nujno zaradi
nadaljnjega razvoja deficitarnih dejavnosti regionalnega
pomena ali zaradi zaokroževanja industrijskih con in stanovanjskih območij, bo možno tam, kjer ni drugih zemljišč, za
širitev uporabiti tudi boljša kmetijska zemljišča. Vendar le ob
enakovredni nadomestitvi teh zemljišč.
Pomembno vlogo v omrežju bodo imela tudi občinska
središča kot zaposlitvena oziroma oskrbna središča na
omobčju občine in večinoma tudi kot najpomembnejša prometna vozlišča občin. Funkcije teh središč bomo razvijali v
skladu: z demografskim potencialom občin in stopnjo deagrarizacije, z njihovo velikostjo oziroma obsegom njihovih
gravitacijskih zaledij za sklop dejavnosti, ki so značilne zanje,
z gostoto poselitve v teh zaledjih, z lego glede na pomembnejše regionalno in zlasti magistralno prometno omrežje in z
lego in vlogo sosednjih občinskih središč oziroma drugih
zaposlitvenih središč v občini sami.
3.4.5. Občine bodo upoštevale, da so pogoji za razvoj zlasti
storitvenih in med njimi še posebej oskrbnih dejavnosti odvisni od obsega in strukture gravitacijskih zaledij in dostopnosti
do občinskih centrov. Te funkcije občinskih središč se bodo
pospešeno razvijale v manj razvitih občinah oziroma takih z
obsežnimi deli manj razvitih predelov, da bi dosegli približno
enako pestrost in kakovost dejavnosti kot v drugih središčih
občin s podobnim obsegom gravitacijskih zaledij v gospodarsko razvitejših delih republike. Med bližnjimi občinskimi središči zunaj večjih zgostitvenih območij bodo občine v svojih
planih zagotovile delitev funkcij, zlasti kadar je območje dveh
ali več občin zaokroženo ozemlje.
3.4.6. V občinah z znatnejšimi zgostitvenimi območji zunaj
občinskih središč bodo opredelili izbrana lokalna središča,
ki bodo imela vlogo pomembnejših lokalnih središč. Tudi v
teritorialno velikih občinah bodo pospešili razvoj nekaterih
izbranih lokalnih središč v pomembnejša lokalna središča v
njihovih bolj obrobnih delih, zlasti še če so občinska središča
teže dostopna.
Pri opredelitvi drugih lokalnih središč bodo občine upoštevale načelo približno enakovredne ravni osnovne oskrbe prebivalstva. V skladu s specifičnimi pogoji bodo opredeljena
tudi naselja s posebnimi funkcijami, predvsem zdraviliškimi in
turističnimi. Stanovanjska gradnja bo predvsem usmerjena v
občinska središča, pomembnejša lokalna središča in lokalna
središča.
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Skupni elementi organizacije dejavnosti
v prostoru
3.4.7. Občine bodo v dolgoročnih planih podrobneje opredelile razvojne funkcije naselij glede na smotrnost organizacije dejavnosti v prostoru ob upoštevanju skupnih elementov razvojne strategije.
. , ^
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Samoupravne organizacije in skupnosti bodo pri 'zboru
projektov upoštevale usmeritve, ki so pomembne za skladen
regionalni razvoj in racionalno organizacijo dejavnosti v prostoru, med temi zlasti naslednje: večje proizvodne, zlasti
industrijske zmogljivosti razvijati predvsem v regionalnih,
občinskih in pomembnejših lokalnih središčih z znatnejšim
številom delovno sposobnega prebivalstva; zagotoviti lastno
gospodarsko osnovo v pomembnejših urbanih središčilh za
vzdrževanje ustrezne, po Sloveniji čim bolj enakomerne,
oskrbe; v manj razvitih kmetijskih območjih pospeševati
diverzifikacijo gospodarskih obratov, predvsem v krajih, ki so
pomembni tudi kot lokalna oskrbna središča; popestriti
ponudbo industrijskih delovnih mest v območjih z enostransko proizvodno usmeritvijo.
3.4.8. Omrežje oskrbnih središč v občini oziroma regiji bo
treba usklajevati s pričakovanimi teritorialnimi premiki v številu prebivalstva oziroma porabnikov. Racionalizacija oskrbe
ob upoštevanju prometne dostopnosti do središč mora priti do
izraza zlasti pri prostorski razmestitvi družbenih dejavnosti.
Pri tem bodo samoupravne interesne skupnosti podrobneje
opredelile omrežje teh dejavnosti v tesnem sodelovanju z
družbeno političnimi skupnostmi zaradi pospeševanja skladnejšega razvoja na svojih območjih.
Z razvojem omrežja naselij bo usklajen razvoj omrežij infrastrukture oziroma infrastrukturnih sistemov. Pri izboljšanju
obstoječih in opredelitvi novih infrastrukturnih objektov bodo
občine ovrednotile in izkoristile še nepopolno izrabljene
zmogljivosti, nove zmogljivosti pa bo treba zgraditi za
območja, na katerih občine predvidevajo večji razvoj nekaterih središč.
...
Nove proizvodne zmogljivosti, ki bi lahko ogrozile clovekovo zdravje in bistveno načele ekološko ravnovesje v
naravi, bodo v prostoru razmeščene tako, da njihov skupni
škodljiv vpliv na okolje na posameznem območju ne bo
porušil ekološkega ravnovesja.
3.4.9. Razvoj podeželja bo v občinskih planih prilagojen
posebnim potrebam in možnostim posameznih vrst podeželskega okolja ter usklajen z urbanim razvojem. Osnovna
funkcija podeželskega prostora mora biti kmetijska in gozdarska proizvodnja, razen v izrazito intenzivnih turističnih in
rekreativnih območjih.
Prednost pri odpiranju novih gospodarskih obratov po
vaseh naj |?i imele tiste dejavnosti, ki bodo poleg čimvečjih
multiplikativnih učinkov imele še pozitiven učinek zlasti na
zmanjšanje dnevnih migracij na večje razdalje in na preprečevanje odseljevanja prebivalstva iz demografsko ogroženih
območij. Pri stanovanjski gradnji na podeželju je treba dosledno updštevati regionalno tipiko in značilnost krajine. Občine
bodo opredelila ožja območja za gradnjo sekundarnih bivališč.
Raba prostora in krajinska preobrazba
3.4.10. Za vsa zemljišča mora biti opredeljena njihova
funkcija v družbeni reprodukciji. V prostor ne bo mogoče
posegati, če v dolgoročnem planu občine ne bo opredeljena
zasnova namenske rabe zemljišč za glavne porabnike, to je
za kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, poselitev,
gospodarsko infrastrukturo, naravno in kulturno dediščino.
3.4.11. Pri opredelitvi bodoče kmetijske rabe zemljišč bodo
občine upoštevale varstvo kmetijskih, zlasti ravninskih njivskih zemljišč, melioracije v ravninskih predelih in boljšo prilagoditev kmetijske rabe specifičnim naravnim pogojem. Ugotovljeno je, da bodo premiki v rabi kmetijskih površin znatni
predvsem v severovzhodni Sloveniji, kjer so za kmetijstvo
najugodnejše razmere in kjer so predvidene najobsežnejše
agro in hidromelioracije. Taki posegi na večjih površinah
bodo drugod le v nekaterih občinah. Tem spremembam bo
treba prilagoditi prostorsko ureditev podeželskih naselij, tako
da njihov razvoj ne bi oviral kmetijske rabe zemljišč.

3.4.12. Postopno preureditev podeželja ob upoštevanju
rajonizacije kmetijstva, bo morala spremljati tudi infrastruktura in lokalna oskrba. Neoviran razvoj kmetijske rabe zemljišč zahteva tudi razmejitev rabe prostora zunaj naselij in
površin za infrastrukturo z vidika rekreacije in turizma.
V hribovitih območjih bodo še dalje potrebni pospeševalni
ukrepi, da ne bi opustili še možno izkoriščanje kmetijskih
zemljišč in preprečili popolno depopulacijo ter ekološko in
krajinsko degradacijo.
3 4 13. Poselitev bo usmerjena predvsem v strnjena naselja,
da bi prosta zemljišča v teh naseljih čimbolj racionalno izkoriščali, kmetijske površine in naravno okolje pa čimbolj ohranjali. Pri novogradnjah bodo zaradi varstva najboljših kmetijskih zemljišč ob upoštevanju minimalnih prostorskih standardov in meril za gostoto zidave kar najbolj racionalno izkoriščene še nezazidane površine v sicer bolj ali manj že sklenjeno zazidanih območjih v naseljih. Graditi bo treba predvsem na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. Izgradnja novih industrijskih objektov bo ob upoštevanju zasnove policentričnega razvoja usmerjena predvsem v
središča, kjer so za dodatno izgradnjo stanovanjskih sosesk
na voljo za kmetijstvo manj primerna zemljišča, ne pa na
kakovostnejša kmetijska zemljišča in območja, ki so primerna
za razvoj turizma in rekreacije. Stavbna zemljišča, potrebna
za bivanje, delo in oskrbo, morajo biti vnaprej opredeljena v
dolgoročnem planu občine ter določena v srednjeročnem
družbenem planu občine, da bi jih na osnovi programov
pravočasno pridobile.
3 4 14 Občine bodo v dolgoročnih planih za vsa pomembnejša lokalna središča ter občinska in regionalna središča
opredelile urbanistične zasnove, postopoma pa še za druga
lokalna središča, kjer je predviden pomembnejši družbenoekonomski razvoj.
V glavnih zgostitvenih območjih Slovenije, zlasti na Obali,
Gorenjskem in širšem zaledju Ljubljane, v Spodnji Savinjski
dolini in širšem zaledju Maribora, bodo občine pri širjenju
urbanih naselij upoštevale zemljiške in ekološke pogoje in
opredeljene razvojne možnosti ne le posameznih središč v
občini, ampak celotno omrežje v vsaki občini in tudi v širši
regiji, oblikovanje zaokroženih urbanih okolij in njihove
vključitve v širše urbane aglomeracije, pragove urbane fizične
rasti v zvezi z infrastrukturo ter primerjalne stroške urbanega
razvoja. Pri večjih in zahtevnejših projektih je treba predvideti
več etap. V mestih bodo industrijski in spremljajoči gospodarski objekti locirani na strnjenih območjih, na katerih bo zgrajena ustrezna infrastruktura in zagotovljene možnosti za
racionalno gospodarjenje.
3.4.15. V stanovanjski gradnji moramo obvladati protislovje med pretirano zgostitvijo in visoko gostoto prebivalstva v stanovanjskih območjih in marsikje potratno
površin v območjih individualne gradnje z nizko gostoto.
Odvisno od tipa zazidave naj bi se gostote v stanovanjskih
območjih pri kompleksni gradnji oziroma v večjih naseljih
gibale med vsaj 100 in ne bistveno čez 200 prebivalcev na
hektar. Smotrnejšo rabo površin je treba zagotoviti tudi pri
stanovanjski gradnji v podeželskih naseljih.
V komunalnem gospodarstvu bodo občine z zajemanjem
ter namensko uporabo mestne rente zagotovile pravočasno
pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč za etapno širjenje
tistih naselij, ki bodo predvidena v občinskih dolgoročnih
planih. S prilagajanjem ureditev v naseljih ter stanovanjskih,
javnih in proizvodnih objektih bo omogočeno telesno prizadetim ljudem čimbolj normalno gibanje.
3.4.16. Območja in objekte, ki imajo posebno kulturno,
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, bodo družbenopolitične skupnosti zavarovale.
Občine bodo zagotovile aktivno vključevanje kulturne in
naravne dediščine v družbeno življenje, da bodo deli
dediščine uporabljeni kot obstoječa materialna in kulturna
dobrina pri oblikovanju delovnih in stanovanjskih okolij ter
kulturne in turistične ponudbe. Tako bo zagotovljeno varovanje tistega dela dediščine, ki ga ni mogoče normativno varovati, ampak ga varujemo in ohranjamo s primerno rabo.
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Območja naravnih znamenitosti in pomembnejših
kulturnih spomenikov, ki so obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih
planskih aktov kulturnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, so razvidna iz karte št. 16
Območja varstva naravne dediščine in karte št. 17.
Pomembnostna območja varovanja kulturne dediščine.
3.4.17. Za območja zunaj ureditvenih območij naselij, Kjer
je izražen poseben interes zaradi krajinskih in drugih vrednot človekovega okolja in različnih intresov pri rabi prostora, bodo občine v dolgoročnih planih opredelile krajinske
zasnove. Krajinske zasnove morajo biti izdelane zlasti za
območja naravne in kulturne dediščine, največjih potencialnih konfliktov v rabi prostora in pri velikih posegih v primarni
rabi prostora, ob hidro in agromelioracijah, pa tudi v gorskem
svetu z labilnimi ekološkimi pogoji in na pomembnejših turistično rekreacijskih območjih. Za regionalno pomembno
območje bodo občine izdelale krajinske zasnove v medsebojnem sodelovanju.
Pri opredeljevanju vsebine krajinskih zasnov bo veljalo
načelo, da je treba ureditev krajine načrtovati v skladu s
sodobnimi in pričakovanimi družbenoekonomskimi pogoji in
opustiti konzervatorsko-tradicionalne načine.
Urejanje in varstvo okolja
3.4.18. Preprečevanje onesnaževanja okolja mora postati
sestavni del planiranja družbenega razvoja, ker s stopnjevanjem onesnaženosti okolja naraščajo tudi škode, ki praviloma bremenijo celotno družbo. V SR Sloveniji je okolje na
posameznih območjih še naprej prekomerno onesnaženo.
Vrsta dejavnikov bo še naprej ogrožala kakovost okolja. Z
naraščanjem porabe vode bo naraščala tudi količina odpadnih voda. Večja poraba kemičnih snovi v kmetijstvu bo ob
njihovi neustrezni rabi dodatno ogrožala kakovost površinskih in podtalnih voda. Na slabšanje kakovosti zraka bo vplivala spremenjena struktura v porabi goriv (prehod na trda
goriva z večjo vsebovanostjo žvepla) in njihova absolutno
večja poraba. Zaostajajo vlaganja v sanacijo velikih onesnaževalcev zraka (predvsem TE, TE-TO) in vlaganja v daljinsko
ogrevanje. Z gospodarsko rastjo bodo naraščale količine'
posebnih in komunalnih odpadkov. S povečanjem prometa
narašča hrup. Lahko se pojavijo neznane substance s še
nepredvidljivimi posledicami na okolje. Podobno velja tudi za
razna sevanja, vibracije ipd.
3.4.19. Za kakovost okolja bomo skrbeli s selektivno
sanacijo obstoječih žarišč onesnaževanja okolja, predvsem
na najbolj ogroženih območjih, in z razvojnimi odločitvami
glede politike razmestitve in tehnologij, ki ne bodo ogrožale
kakovosti še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih
območij. Za uresničitev tega cilja bodo odločilnega pomena
uvajanje zaprtih krogotokov proizvodnje in porabe in s tem
večji izkoristek odpadkov, razvoj in pospešeno uvajanje
tehnologije čiščenja emisij, zmanjšanje porabe energije in
surovin na enoto proizvoda, večja ekološka osveščenost in
dosledno izvajanje pozitivne zakonodaje, ki ureja to področje,
kar morajo zagotoviti družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega dela. Vedno večji poudarek bo na proizvodnji visoko kakovostnih izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih
bo mogoče po uporabi enostavno vrniti kot sekundarne surovine ponovno v proizvodnjo ali pa jih neškodljivo odložiti v
okolje. Bistveni dejavnik bo tudi učinkovitejša organiziranost
na upravnem, strokovnem in finančnem področju ob kakovostnih sanacijskih programih za obvladovanje nakopičenih
problemov. Za izpolnitev nalog, povezanih s kakovostjo okolja, bo nujno treba bistveno izboljšati strukturo in kakovost
informacij, zlasti o kakovosti okolja in odlaganjih v okolje.
Z zavarovanjem in varovanjem vodnih virov (pomembnejši izviri, območja podtalnic in kraških podzemnih voda) in vodotokov moramo preprečiti slabšanje
kakovosti še neonesnaženih in zmerno onesnaženih
voda ter odpraviti stanje IV, in lll./IV. razreda onesnaženosti v skladu z obveznimi izhodišči za pripravo srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov samoupravnih
interesnih skupnosti s področja vodnega gospodarstva
poročevalec

in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, opredeljenimi v kartah št. 12 in št. 18 Vodni viri in zasnova
oskrbe z vodo ter Kakovost voda in zasnova sistema
čistilnih naprav leta 2000.
Gradnja čistilnih naprav bo usmerjena predvsem na ogrožena območja podtalnic Dravskega in Murskega polja ter
Celjske kotline, kraških izvirov Bele krajine, Dolenjske in
Notranjske, zgornjih tokov Save polinke in Bohinjke, Soče in
Idrijce ter obalnega morja, pri čemer bodo upoštevane tudi
obveznosti iz meddržavnih dogovorov in dogovorov z drugimi
republikami oziroma avtonomnima pokrajinama. Onesnaženost bo prednostno zmanjšana na odsekih: Save v Zasavju,
Reke, voda na celjpkem območju (Savinja, Voglajna, Hudinja),
Pake pod Šoštanjem, Sotle pod Rogaško Slatino in Ščavnice
pod Ljutomerom. S prečiščevanjem odpadnih voda bo zagotovljena večja učinkovitost skupnih čistilnih naprav.
3.4.20. Osnovna naloga pri varstvu kakovosti zraka bo
saniranje ozračja na območjih v III. in IV. razredu onesnaže' nosij, ki so kot obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih
in dolgoročnih planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti
v SR Sloveniji, opredeljena na karti št. 24 Kakovost zraka, ob
hkratnem preprečevanju slabšanja stanja na še razmeroma
čistih območjih.
Prednostno bo uresničevana na območjih Ljubljane,"
Medvod, Žerjava, Mežice, Raven na Koroškem, Celja, Štor,
Kidričevega, Trbovelj, Hrastnika z uvajanjem daljinskega
ogrevanja, goriv z manjšo vsebovanostjo žvepla in drugih
škodljivih primesi na območjih poselitve, in z zmanjševanjem
emisij z gradnjo ustreznih čistilnih naprav, kar velja še
posebej za velike elektroenergetske objekte (TE, TE-TO) in
industrijske onesnaževalce.
3.4.21.Obvladan bo problem ravnanja s posebnimi
odpadki. Za vso SR Slovenijo bo opredeljena in realizirana
zasnova skupnega zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja
posebnih odpadkov. Namesto sedanjega omrežja centralnih
občinskih odlagališč komunalnih odpadkov bomo razvijali
omrežje regionalnih odlagališč s funkcionalnim zaledjem vsaj
50000 prebivalcev. Tako bo zagotovljen ekonomsko najustreznejši način za okolje neškodljivega odlaganja komunalnih odpadkov.
3.4.22. Pri varstvu pred hrupom bodo občine in organizacije združenega dela s preusmerjanjem prometnih tokov,
gradnjo protihrupnih zaščit, smotrno razmestitvijo bivanja in
dejavnosti v prostoru, uvajanjem sodobne tehnologije in
gradbenih materialov ter z drugimi rešitvami aktivne in
pasivne zaščite zagotovile sanacijo obstoječih razmer na
območjih s prekomernimi vrednostmi hrupa in preprečevale
nove konfliktne razmere.
3.4.23. Osnova za obvladovanje problemov varstva okolja
na obalnem območju je celovita proučitev akvatorija jadranskega morja na tem območju tako z ekološkega vidika kot
tudi z vidika njegovega večnamenskega, a kompatibilnega
izkoriščanja oziroma varovanja akvatorija in priobalnega
območja.
Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov
v prostoru
3.4.24. Gospodarski razvoj bo marsikje povzročil navzkrižne interese pri rabi prostora. Ponekod bo ob ustreznih
režimih večstranska raba prostora možna, drugod pa se
Izključuje. Za taka območja ali teritorialne pasove bodo
plani občin opredelili možne smeri usklajevanja navzkrižnih
interesov med poglavitnimi rabami prostora.
Občine se bodo ob upoštevanju obveznih izhodišč, določenih v tem pianu, in tudi lokalnih razmer in posebnih pogojev v
gospodarjenju s prostorom na svojem območju pri usklajevanju navzkrižnih interesov nosilcev planiranja v svojih dolgoročnih in srednjeročnih planih ravnale po naslednjih usmeritvah.
Pri odločitvah o namenu zemljišč za gozdarstvo ali za
kmetijstvo bo imelo kmetijstvo prednost, kadarkoli je mogoče
obstoječe, četudi manj kakovostne površine, gospodarno
izkoriščati v kmetijske namene. Malodonosna gozdna zemljišča bo smotrno v določenih primerih prepustiti za poselitev
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in infrastrukturo, zlasti če se je tako mogoče izogniti izgubi
kmetijskih površin. Najboljša kmetijska zemljišča, ki jim razen izjemoma — ni moč menjati namembnosti, je mogoče
opredeliti za poselitev, površinsko črpanje rudnin in druge
gospodarske dejavnosti, le če so dokazane dolgoročne
gospodarske in druge prednosti.
Pri odločitvah za turistično oziroma rekreacijsko rabo in za
kmetijsko ali gozdarsko rabo je treba ukrepati selektivno,
glede na potencialni skupni gospodarski učinek in upoštevati
tudi možno dvojno, vendar kompatibilno rabo.
V vsakem primeru pa je treba zaščititi pred posegi območja
naravne in kulturne dediščine v skladu z določili ustreznih
zakonov.
To velja tudi za pomembnejša območja energetskih,
kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin, ki so kot
obvezno izhodišče za pripravo srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena na karti št. 19 Rudni in mineralni potencial.
Navzkrižne interese rabe prostora med kmetijstvom in varstvom vodnih virov, zlasti podtalnic, bo treba usklajevati ponekod v medobčinskem sodelovanju - z omejitvami v
kmetijski rabi oziroma z opredelitvijo ustreznih režimov kmetijske rabe na takih območjih.
Globalna zasnova razvoja v prostoru
3.4.25.Globalna zasnova razvoja v prostoru v tem planu
upošteva razmestitvene opredelitve v obveznih izhodiščih,
usmeritve in pogoje za urejanje prostora ter nakazuje
določene premike v prostorski ureditvi SR Slovenije.
Povečala se bo stopnja urbanizacije prebivalstva, zlasti število
urbanega prebivalstva v srednje velikih mestih, tako "da bo
vsaj eno tako mesto ali somestje v vsaki regiji. Povečala se bo
tudi stopnja urbanizacije v drugih občinah zaradi okrepljene
vloge občinskih središč. V nekaterih občinah se bodo razvila
poleg občinskih še nekatera druga pomembnejša lokalna
središča. Prišlo bo do določene koncentracije poselitve tudi
na podeželju in v močno deagrariziranih primestnih območjih. Zazidava mest in urbaniziranih naselij bo bolj strnjena,
funkcionalno ustrezneje razčlenjena in smotrneje oblikovana.
S predvidenimi premiki in nakazanimi usmeritvami v prostorski strukturi bo v skladu s stvarnimi možnostmi družbenogospodarskega razvoja v obdobju do leta 2000 zagotovljeno
ne le smotrnejše gospodarjenje s prostorom, ampak tudi
racionalnejša delitev dela v prostoru kot dejavnik gospodarskega razvoja v bodočnosti, pa tudi bolj Izenačeni pogoji
življenjskega okolja prebivalstva.
Prvine globalne zasnove bodo konkretneje opredeljene v
prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin oziroma v
urbanističnih zasnovah mest in drugih pomembnejših naselij,
ki jim bodo opredeljena ustrezna ureditvena območja, pa tudi
v krajinskih zasnovah za večja ali manjša območja zunaj
ureditvenih območij teh in drugih naselij.
3 4 26. Opredelitev namembnosti prostora bo smotrnejša
in ob rajonizaciji kmetijskih proizvodnih površin usklajena z
regionalnimi in lokalnimi pogoji. Opredeljeni bodo večji sklenjeni kompleksi predvsem najboljših kmetijskih zemljišč (1.
območje), kjer bo imela kmetijska raba in z njo povezani
urejevalni ukrepi prednost in kjer bodo izvedeni tudi ustrezni
agromelioracijski posegi v prostor. Opredeljena bodo tudi vsa
območja pomembnejših varovalnih gozdov.
V prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin in v
drugih aktih bodo opredeljena tudi druga območja, kjer bodo
imele posamezne rabe v zvezi z izkoriščanjem in varstvom
dobrin splošnega pomena prednost, oziroma bo z ustreznimi
režimi opredeljena možna večnamenska raba. Posebej bo
zavarovana naravna in kulturna dediščina, zlasti območja
pomembnejših kulturnih spomenikov, in opredeljeni narodni,
regionalni in krajinski parki. Zavarovana bodo tudi območja
pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih surovin.
3.4.27. Uresničevali se bodo prostorski posegi, povezani s
prometno infrastrukturo v skladu z zasnovo omrežja magistralnih cest in pomembnejših regionalnih cest in hitro železniško progo skozi SR Slovenijo, cestnim križem in izboljšavo
magistralnih in nekaterih regionalnih cest, povečanjem zmog30

ljivosti omrežja letališč, izpopolnitvijo telekomunikacijskega
omrežja, vključno z novimi sistemi; z magistralnim plinovodnim sistemom po zasnovi razmestitve magistralnih plinovodov v povezavi s terminalom v Kopru; z nekaterimi večjimi
regionalnimi vodovodnimi sistemi ob opredelitvi območij
najožjih varstvenih pasov pomembnejših zajetij in črpališč
vode ter območij pomembnejših podtalnic in ob celovitem varovanju in valorizaciji obalnega morja; z izpopolnitvami visokonapetostnega daljnovodnega omrežja po zasnovi prenosnega
omrežja 100 kV, 220 kV in 400 kV, ob gradnji verige hidroelektrarn na Savi in Muri v skladu z zasnovo razmestitve hidroelektrarn, termoelektrarn ter toplarn.
Načelo doslednega varovanja in izboljšanja človekovega:
življenjskega okolja bo uveljavljeno ob vsakem posegu v
naravni sistem. S selektivno sanacijo žarišč onesnaževanja
okolja bo vzpostavljen sistem tehničnega varstva okolja, ki bo
ob preobrazbi danes ekološko pretežno neustreznega načina
proizvodnje in porabe ter ob pričakovanem povečanju ekološke osveščenosti zagotovil človeku primerno in zdravo okolje. Vzpostavljen bo sistem celovitega in rednega spremljanja
kakovosti okolja, s pomočjo katerega bo mogoče pravočasno
ukrepati ob negativnih pojavih v okolju in jih s pomočjo
spoznanj in tehnike pravočasno preprečiti. Zato bodo opredeljena območja saniranja onesnaženosti zraka in pomembnejših vodotokov oziroma njihovih delov ter zgrajene čistilne
naprave (nad 10.000 E) za odvajanje odpadnih voda po predlagani zasnovi razmestitve.
Bodočo ureditev prostora kot posledico v globalni zasnovi
povzetih premikov v razvoju do leta 2000 in predlaganih
usmeritev kaže kartografski del plana.
3.5. Razvoj splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite
3.5.1. Dolgoročne cilje razvoja splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite bomo uresničevali s stalnim povečanjem učinkovitosti, mobilnosti in celovitosti obrambne in
samozaščitne sposobnosti in odpornosti družbe za preprečevanje in obvladanje vseh vrst družbeno škodljivih pojavov v miru, ter učinkovitim delovan|em v primeru naravnih In
drugih nesreč in v morebitnih izrednih razmerah v vojni. To
bomo dosegli tako, da bomo nadaljevali in krepili uresničevanje teh interesov in nalog pri razvoju organizacij združenega
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih
organizacij ter društev kot neločljive sestavine njihove redne
dejavnosti.
3.5.2. Gospodarstvo in družbene dejavnosti je treba še
naprej razvijati in usposabljati v skladu s potrebami po
krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite,
zato bomo ukrenili vse potrebno za njihovo usposabljanje
za hiter prehod na delo in delovanje v vseh razmerah in
oblikah agresije.
Zato je treba pri zasnovi in uresničevanju družbenoekonomskega razvoja med drugim uporabljati tudi obrambnozaščitna merila, predvsem pri razvoju infrastrukture, bazične
industrije, strojne industrije, proizvodnje hrane, prometa in
predelovalne industrije, ki proizvajajo proizvode posebnega
pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašito. Krepitev splošne ljudske" obrambe in družbene samozaščite mora biti zlasti s svojim vplivom na razvoj proizvodnje,
znanosti, tehnike in tehnologije pomemben dejavnik pri uresničevanju strategije ekonomskega razvoja družbe.
3.5.3. Družbenopolitične skupnosti bodo še naprej spodbujale graditev in vzdrževanje sedanjih proizvodnih in storitvenih zmogljivosti v hribovsko-planinskih in obmejnih območjih.
S posebnimi ukrepi in sredstvi bomo spodbujali graditev, in
proizvodnjo manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivosti,
ki bi jih uporabljali predvsem v vojni (majhnih hidrocentral,
agregatov, premogovnikov idr.).
3.5.4. Omogočali bomo usposabljanje prebivalstva, zlasti
mladine, za izpolnjevanje obrambnih in zaščitnih nalog.
Kadrovsko in tehnično usposabljanje in pouk za uspešno in
učinkovito izpolnjevanje vseh nalog na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite mora biti še naprej
prednostna družbena naloga.
*
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Podpirali bomo tiste aktivnosti družbenih organizacij, ki
prispevajo k organiziranju in usposabljanju delovnih ljudi in
občanov za oboroženi boj in druge oblike odpora, ter k
izpolnjevanju znanstvenih, socialnih in drugih humanitarnih
nalog, proti požarne zaščite, k širjenju telesne in tehnične
kulture ter druge aktivnosti, pomembne za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito.
3.5.5. Ob upoštevanju kadrovskih, prostorskih in materialnih možnosti, bomo zagotovili usklajen razvoj obrambnih in
samozaščitnih sil, zlasti teritorialne obrambe, narodne
zaščite, civilne zaščite, sistema za opazovanje in obveščanje, ter sistema upravnih zvez za uresničevanje zahtevnejših nalog obrambe, varnosti in zaščite. Teritorialno obrambo
SR Slovenije bomo razvijali z upoštevanjem značilnosti njene
vloge in funkcije v celotnem obrambnosamozaščitnem
sistemu in potreb sodobne doktrine in prakse oboroženega
boja in obenem zagotovili njeno tehnično opremljanje, usposobljenost in mobilnost. Z načrtnim uveljavljanjem in krepitvijo narodne zaščite kot najširše organizirane oblike obrambnega in samozaščitnega delovanja, bomo v skladu z razvojem
teritorialne obrambe povečali skupno samozačitno in
obrambno moč ter povečali prostorske sposobnosti za vodenje oboroženega splošnega ljudskega odpora tudi v najtežjih
razmerah dolgotrajne vojne. Z organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi bomo povečevali učinkovitost civilne zaščite in
njihovo usklajenost s potrebami temeljnih delovnih in življenjskih okolij. Poudarek bomo še naprej dajali zagotavljanju
pogojev in priprav za izvajanje najpomembnejših ukrepov
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civilne zaščite vključno z nadaljnjim izpopoljevanjem zakloniščne politike.
Dograjevali in posodabljali bomo avtonomni sistem upravnih zvez in zagotovljena bo njegova vključitev v ustreznem
delu v mirodobne informacijske procese. Zagotovili bomo tudi
dograjevanje sistema za opazovanje in obveščanje ter neprekinjeno delo elementov tega sistema skladno s potrebami.
Razdelan in uveljavljen bo enoten informacijski sistem za
najpomembnejše potrebe splošne ljudske obrambe.
1
Kriteriji za Izbor posameznih programov bodo opredeljeni ob pripravi srednjeročnih
planskih aktov.
2
3 Karto pripravljamo.
80.000 ha kmetijskih zemljišč je dejansko že gozd, v katastru pa se še vodi
kot kmetijsko zemljišče; na 26.400 ha je predvideno snovanje namenskih lesnih
nasadov
za papirno industrijo.
4
Ocenjeni letni pridelek pomembnejših poljščin je 390.000 ton strnih žit,
648.000 ton koruze, 360.000 ton sladkorne pese, 4.860 ton hmelja, 40.500 ton
soje, 627.000 ton kromprija za prodajo, 366.000 ton silažne koruze (izraženo v
suhi
5 snovi).
Podatki kažejo, da bo v živinoreji možna letna proizvodnja 74.000 ton govedine, 80.000 ton svinjine, 68.000 ton perutninskega mesa, 767 mio I konzumnega
mleka
ter 370 mlo jajc.
6
Etape prikazujejo funkcionalno zaporednost dograjevanje sistema, tako da
bi leta 2000 blia realizirana predstavljena zasnova sistema. Etape niso obvezno
izhodišče.
7
Stopnja kritičnosti posameznega cestnega odseka je opredeljena na podlagi
enotne metodologije določevanja elementov za presojo ustreznosti cestnega
omrežja, vrste izvedbenih ukrepov, potreb In prednostnega reda za načrtno
izgradnjo potrebam ustreznega cestnega omrežja v skladu z materialnimi možnostmi skupnosti za ceste Slovenije.

t

31

IZBOR OSNOVNIH TABEL IZ DOKUMENTACIJE K OSNUTKU
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD
LETA 1986 DO LETA 2000
Vsi izračuni prikazani v tem izboru tabel so rezultat strokovnih projekcij Zavoda SR Slovenije za družbeno
Dlaniranie Vrednostni kazalci so prikazani po stalnih cenah leta 1983. Vse projekcije, razen gibanja prebivalstva in strukture kadrov, temeljijo na rezultatih dveh ekonometričnih modelov (globalnega m sektoriziranega).
Projekcije ne predstavljajo prognoz niti najbolj verjetnih tokov prihodnjega razvoja. Vsebuje) o pa o realizirano in med seboj usklajeno predstavo o objektivnih možnostih katerih uresničitev je odvisna od ravnanja pri
usmerjanju razvoja. Prelomi v gospodarjenju, ki smo jim priča v zadnjih letih, predvsem zaradi vzpostavljanja
zunanjega na račun notranjega ravnotežja in ki se odražajo na struktur, relativnih cen, pomenijo veMc, oviro
za kakršnokoli oroiiciranie Težave so tudi pri predvidevanju m ocenjevanju tehnoloških m strukturnih
sprememb, ki se bodo na dolgi rok dogajale. Zaradi vsega tega je treba modelske rezultate obravnavati
pogojno.
Tabela 1: GIBANJE PREBIVALSTVA
do 14 let
15-64 let
nad 65 let
Prebivalstvo
skupaj
Število prebivalcev (v 000)
214,5
1.242,7
434,7
1.891,9
1981'2
183.3
1.314,5
463,4
1.961,2
19862
191,8
1.355.1
483,7
2.030,6
1991 2
213,8
1.389.2
497,0
2.100,0
19962
233.4
1.438,4
497,6
2.169,4
2001
Struktura (v%)
11,3
65,7
23,0
100,0
1981
9,4
67.0
23.6
100,0
1986
9,4
66,7
23.8
100,0
1991
10,2
66.1
23.7
100,0
1996
10,8
66,3
22.9
100,0
2001
Poprečne stopnje rasti (v %)
-3,1
1,3
1,1
1982-1986
0,7
0.9
0,6
0.9
1987-1991
0,7
2,2
0,5
0,5
1992-1996
0,7
1,8
0,7
0,1
1997-2001
0,6
Vir:
1
Savezni zavod za stattetiku, Popis prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj 31. 3. 1981, prebivalstvo po starosti.
2
Urbanistični inštitut SR Slovenije, Projekcija prebivalstva in
zaposlenih 1981-2001 (občine, medobčinska območja, Slovenija).
Tabela 2: OCENA DELOVNO SPOSOBNEGA PREBIVALSTVA
VKLJUČENEGA V AKTIVNO DELO
1960
Delovno sposobno1 prebival-1.020,6
stvo skupaj (v 000)
Delovno sposobno prebival- 837,1
stvo 2vključeno v aktivno delo (v
000)
v tem:
- zaposleni v združenem delu 414.1
- zapos. in aktivni v kmetijstvu 265.2
- zapos. in aktivni izven kmet. 26,9
7,7
- nezaposleni
v evidenci
123,2
- ostali3

1970 1980 1985 2000
! 132,7 1.245,3 1.333,0 1.459,7
915,2 1.005,9 1.061,1 1.146,5
352.6 773,6 813,5 954,0
168.7 121,6 111,8 70,0
30,9 48,5 56.2 71,9
16,7 10,8 17.3 18,3
166,3 51,4 62,3 32,3

Delovno sposobno prebival- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
stvo vključeno v aktivno delo
v tem:
83,2
- zaposleni v združenem delu 49,5 58,2 76,9 76,7
6,1
- zapos. in aktivni v kmetijstvu 31,7 18,4 12,1 10,5
6,3
5,3
4,8
3,4
3,2
- zapos. in aktivni izven kmet.
1,6
1,6
0,9
1,8
1,1
- nezaposleni v evidenci
2,8
5,9
5,1
14,7 18,2
- istali
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Opomba:
_
,
1
Upoštevano je prebivalstvo nad 16 let starosti, s tem da so od
prebivalstva starega med 16 in 64 let odšteti delovno nesposobni invalidi in pri prebivalstvu starejšem od 65 iet tudi
delovno nesposobni ostareli. Med delovno sposobno prebivalstvo so vključeni tudi delavci na začasnem delu v tujini
(vkolikor niso zajeti v redni evidenci ali v projekciji) in delavci
iz drugih območij Jugoslavije ali iz tujine, ki le začasno
delajo v Sloveniji.
2
Brez invalidskih in starostnih upokojencev, gospodinj, dijakov in študentov.
.. .
3
Med »ostale« štejemo delavce na začasnem delu v tujini ter
prebivalstvo, ki je sicer vključeno v redno delo, vendar ni
zajeto z nobeno redno evidenco, ali pa tudi nezaposleno
(mladina po zaključku šolanja, latentna nezaposlenost v kmetijstvu, neprijavljeni delavci brez zaposlitve in podobno).

Tabela 3: OCENA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO DEJAVNOSTIH'
Skupaj Primarne Sekundarne Terciarne Kvartarne
Število aktivnih (v 000)
83.3
130.1
1970
732,1
195,2
323,5
122,2
253.2
1980
943,1
141,9
425,8
132,1
283,5
1985
.981,5
131,6
434,3
167,6
363,1
2000
1.094,6
90,2 473,7
Struktura (v %)
11.4
17.8
1970
100,0 ' 26,7
44,1
12,9
26.9
1980
100,0
15,1
45,1
13.5
28,9
1985
100,0
13,4
44,2
15,3
33,2
2000
100,0
8,2
43,3
Poprečne stopnje rasti (v %)
3,9
6,7
1971-1980
2,6
-3,1
2,8
1,6
2,3
1981-1985
0,8
-1,5
0,4
1,6
1,7
1986-2000
0,7
-2,5
0,6
Opomba:
1
Med primarne dejavnosti štejemo kmetijstvo, vodno gospodarstvo in gozdarstvo; med sekundarne dejavnosti industrijo,
rudarstvo, proizvodno obrt, gradbeništvo in gradbeno obrt;
med terciarne dejavnosti promet, trgovino, turizem in gostinstvo, osebne in obrtne storitve, stanovanjsko in komunalno
dejavnost, finančne in druge poslovne storitve; med kvartarne
dejavnosti družbene dejavnosti, družbene organizacije in
skupnosti ter negospodarsko dejavnost samostojnega osebnega dela (gospodinjske pomočnice, odvetniki in drugo).
Med aktivno prebivalstvo vključujemo razen stalno prisotnega
prebivalstva tudi delavce s stalnim bivališčem v drugih republikah, ki so v SR Sloveniji le začasno zaposleni. Po oceni s
pomočjo bilanc prebivalstva je bilo v letu 1983 takih delavcev
v združenem delu okoli 36 tisoč, v samostojnem osebnem
delu pa okoli 5 tisoč.
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Tabela 4: OCENA ZAPOSLENIH V ZDRUŽENEM DELU PO
DEJAVNOSTIH
Skupaj Primarne Sekundarne
Število zaposlenih (v 000)
1965
508,2
28,0
286,4
1970
532,6
20,5
306,1
1980
773,9
20,3
420,6
1985
813,5
19,8
427,3
2000
954,7
20,2
463,3
Struktura (v %)
1965
100,0
5,5
56,4
1970
100,0
3,8
57,5
1980
100,0
2,6
54,4
1985
100,0
2,4
52,6
2000
100,0
2,0
48,7
Poprečne stopnje rasti (v%)
1966-70
0,9
-6,1
1,3
1971-80
3,8
-0,1
3,2
1981-85
1,0
-0,5
0,3
86-2000
1,1
0,1
0,5

Terciarne

Kvartarne

123,5
132,2
214,3
238,6
308,5

70,3
73,8
118,7
127,8
162,7

24,3
24,8
27,6
29,3
32,3

13,8
13,9
15,4
15,7
17,0

1,4
4,9
2,2
1,7

0,8
4,9
1,5
1,6

TABELA 5: PROJEKCIJA ZAPOSLOVANJA PO
GOSPODARSKIH IN NEGOSPODARSKIH PODROČJIH
ZDRUŽENEGA DELA
1980

1985

2000

Poprečne
stopnje rasti
1986-2000
954,7
1,1

Skupaj (v000)
773,2
813,5
Gospodarstvo
(v 000)
653,1
687,4
790,7
1,0
vtem: (v%)
- energetika
2,7
2,7
2,6
• - surovinske
panoge
4,6
4,5
3,9
- razvojno tehnološko
intenzivne
panoge
12,7
13,3
16,1
- preostala
industrija
30,1
32,9
30,1
- kmetijstvo
1,7
3,5
7,6
- gradbeništvo
11,1
10,5
8,7
- promet in zveze
6,7
6,8
7,2 .
- preostalo
gospodarstvo
, 27,3
27,6
29,6
Negospodarstvo
(v 000)
120,1
129,1
164,0
1,6
Opomba:
Definicija gospodarskih področij v tej tabeli, v tabeli 9 in v
tabeli 11 je prilagojena sektoriziranemu ekonometričnemu
modelu. Energetika zajema elektrogospodarstvo, pridobivanje premoga in proizvodnjo naftnih derivatov. Razvojnotehnološko intenzivne panoge so strojegradnja, proizvodnja
električnih strojev in aparatov in predelava kemičnih izdelkov.
Surovinske panoge so pridobivanje rud barvnih kovin, proizvodnja barvnih kovin, predelava barvnih kovin, proizvodnja
nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov,
proizvodnja kamna in peska in proizvodnja gradbenega materiala.

Tabela 6: ŠTEVILO IN DELEŽI ZAPOSLENIH DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU PO KVALIFIKACIJSKO-IZOBRAZBENIH STOPNJAH
2000
1985
31. 12. 1981
Stopnja izobrazbe
Deleži v %
Deleži v %
Število
Število
Deleži v %
število
ali kvalifikacije
100,0
954.700
813.500
100,0
100,0
ZDRUZENO DELO SKUPAJ
789.697
7,0
5.2
66.829
4.7
42.174
visoka
36.892
69.693
7,3
4.3
43.330
4.8
višja
37.861
231.992
24.3
21.0
20,1
170.706
4-letna srednja in VKV
158.431
29,9
285.455
234.245
28,8
28.5
3-letna srednja ali KV
225.238
39.7
31.5
300.731
41,9
323.045
nižja, PKV in NKV
331.275
100,0
100,0
792.000
685.700
100,0
GOSPODARSTVO
658.918
4,2
33.264
19.885
2,9
2.6
visoka
16.974
35.640
21.257
2.7
3,1
' 4,5
višja
17.874
21.7
171.864
-124.112
18.1
17.1
4-letna srednja in VKV
112.304
275.616
34.8
224.910
32.8
32,3
3-letna srednja ali KV
212.625
34.8
275.616
295.536
43.1
45,3
nižja, PKV in NKV
299.141
100,0
162.700
100,0
127.800
100,0
NEGOSPODARSTVO
130.779
18.9
16,0
30.750
15.2
20.448
visoka
19.918
19.6
20.704
16.2
31.889
15.3
višja
19.987
35.4
57.596
35.3
41.113
35,3
4-letna srednja in VKV
46.127
14.480
8,9
12.141
9,5
9,6
3-letna srednja ali KV
12.613
27.984
17,2
29.394
23,0
24.6
nižja, PKV in NKV
32.134
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Tabela 7: DELEŽI, INDEKSI DINAMIKE IN STOPNJE RASTI
VIROV IN UPORABE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Tabela 8: OBLIKOVANJE DOMAČIH SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO
Delež v družbenem
Indeks Poprečne
proizvodu v %
dinamike stopnje
rasti
2000 2000/851986-2000
1985
v%

Indeks Poprečne
Deleži v družbenem
dinam. rasti
stopnje
proizvodu v %
2000/
v%
1986/
1985 1990 1995 2000 1985
2000
1. DRUŽBENI
3,6
100 100 100 100 169
PROIZVOD
2. Osebna po3,9
39 177
38
37
37
trošnja
3. Materialni izdatki neproizvo169 3,6
dnih dejavnosti
4. Investicije v
osnovna sred5,0
27 208
25
23
22
stva
5. Investicije v
2,7
15 149
16
17
17
zaloge
6. SKUPAJ DOMAČA FINALNA
UPORABA 6 =
2+3+4+5, 6 =
90 179 3,9
88
86
86
1-7-10
7. Sredstva za
finančno sanacijo združenega
2
2
dela
8. Saldo (izvoz3,6
5 169
5
5
5
uvoz)
9. Saldo (pro1,8
11 131
13
13
13
daje-nabave)
10. Neto odliv
sredstev - sku10 137
2,1
12
12
12
paj'
Opomba:
'Tabela je pripravljena z globalnim ekonometričnim modelom. Neto odliv sredstev vključuje blagovni in storitveni saldo
s tujino in z drugimi republikami brez carin (v obsegu okoli
6% družbenega proizvoda), ki niso upoštevane v izračunu
družbenega proizvoda. V tej fazi niso upoštevani vplivi pokrivanja negativnih tečajnih razlik.

1. DRUŽBENI
PROIZVOD
(2+3+4)
2. Cisti osebni
dohodki v
proizvodnih
dejavnostih
3. Skupna in
splošna poraba
ter drugi odlivi iz
dohodka
4. Sredstva za
reprodukcijo iz
delitve
družbenega
proizvoda
5. Sredstva za
reprodukcijo
proizvodnih
dejavnosti,
vključno s
sredstvi SIS
materialne
proizvodnje
6. Sredstva za
reprodukcijo
negospodarstva
7. Akumulacija
prebivalstva
8. SKUPAJ
DOMAČA
SREDSTVA ZA
REPRODUKCIJO
(8 = 5+6+7)

100

100

169

3,6

27

27

169

3,6

45

44

167

3,5

28

29

173

3,7

31

32

173

3,7

6

6

169

3,6

5

8

284

7,2

42

46

191

4,4

Tabela 9: STRUKTURA BRUTO INVESTICIJ V OSNOVNA
SREDSTVA GOSPODARSTVA, ZDRUZENO DELO

Gospodarstvo skupaj
Industrija
- Energetika
- Surovinske panoge
- Razvojno-tehnološko
intenzivne panoge
- Preostale industrijske
panoge
Kmetijstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Preostalo gospodarstvo

1980
100,0
48.4
12,3
8.2

1985
100,0
45,6
11,6
9.4

2000
100,0
50,1
15.7
7,7

10,3

8,6

13.8

17.5
2,5
4.3
16,8
28,0

16.0
6.5
5,0
13.1
29,8

12.9
9,6
3,4
11.4
25.5

'Tabela se razlikuje od tabele 2 v tekstu osnutka plana v
definiciji področij, ki je tako kot pri tabelah 5 m 11 Pogojena sektoriziranemu ekonometričnemu modelu. Naslednja
razlika je v tem, da v tekstu osnutka plana_ prikazujemo
poprečne deleže za celo obdobje, tukaj pa deleže v posameznih letih.
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Tabela 10: BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
DRUŽBENEGA SEKTORJA

Gospodarstvo
Negospodarstvo
Skupaj

1985
80,3
19,7
100,0

Tabela 11: PROJEKCIJE DRUŽBENEGA PROIZVODA PO
GOSPODARSKIH PODROČJIH ZDRUŽENEGA DELA

- v%
1986-2000
82,1
17,9
100,0

Gospodarstvo skupaj
Industrija
- Energetika
- Surovinske panoge
- Razvojno-tehnološko
intenzivne panoge
- Preostale industrijske
panoge
Kmetijstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Preostalo gospodarstvo

1980
100,0
48,8
2,8
5,5

1985
100,0
50,2
3,1
5,4

- v%
2000
100,0
50,2
3,0
4,6

10,9

11,7

15,9

29,6
2,7
11,3
8,0
29,2

30,1
3,1
9,8
8,2
28,7

27,0
7.6
8.7
7,2
26,7

Tabela 12: OCENA IZVOZA IN UVOZA POSAMEZNIH PODROČIJ V INDUSTRIJI
- v%

Razvojno tehnološko intenzivne panoge
Surovinske panoge
Preostale industrijske panoge
Skupaj industrija

poročevalec

1976
izvoz
13,5
14,6
71,9
100,0

uvoz
27,8
25,5
46,7
100,0

1980
izvoz
19,6
9,8
70,6
100,0

uvoz
27,5
29,2
43,3
100,0

1985
izvoz
uvoz
23 2
28 8
97
28 8
67,1
42 4
10o!o
100 0

2000
izvoz
28 5
80
63 5
100 0

uvoz
30 4
28 1
415
100 0
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IZ DOKUMENTACIJSKE SLUŽBE SKUPŠČINE SRS SMO PREJELI
Tavčar Jože: SOCIALNI RAZVOJ V SLOVENIJI DO LETA 2000. DelavIzbor člankov in razprav iz kartoteke
ska enotnost, Ljubljana, 14. 6. 1984, str. 6
Vidic Ivan: PO KATERI POTI NAPROTI LETU 2000? Delo, Ljubljana,
Dokumentacijske službe Skupščine
29. 10. 1983, str. 15 (o projektu »Slovenija 2000«)
SRS na temo DOLGOROČNI RAZVOJ
SLOVENIJE
V Dokumentacijski službi Skupščine SR
DOLGČROČNI DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ »SLOVENIJA
Slovenije so iz drugih republik in pokrajin na
2000« (poročilo z 48. seje predsedstva CK ZKS). Delo, Ljubljana, 31. 1.
razpolago naslednja gradiva in akti, ki so v
1984 str 1
procesu skupščinskih obravnav:
RAZVOJ SLOVENIJE V LUČI STABILIZACIJE. Komunist, Ljubljana,
20 4 1984, str. 11; Komunist, Ljubljana, 30. 3. 1984/13, 22. 6.1984, str.
13 (Prispevki za tribuno MC CKZKS in RKSZDL »Slovenija - možnosti
SR Bosna in Hercegovina:
razvoja«: Pavle Sicherl - kakšen bo naš jutri; Peter Tribušon Načrt dugoročnog društvenog plana Bosne i Hercegovine od 1986.
možnosti tehnološkega-razvoja; Neven Borak - gospodarski odnosi s
do 2000. godine. Delegatske novine, Zajedničko glasilo Skupštine SR
tujino; Pavle Gmeiner - problemi in dileme investiranja; Jerina Kodelja
- migracije Slovencev)
BiH i Skupštine SFRJ za delegacije i delegate. Sarajevo, 21. 2. 1985,
poseban broj
Janez Krnc: EKONOMSKE ALI DRUŽBENE ZAKONITOSTI? (z razprave na seji komisije predsedstva CK ZKS za idejno in teoretično delo
SRČrna gora:
na področju družbenoekonomskih odnosov in sekcije MC CK ZKS za
razvoj družbenoekonomskih odnosov in samoupravljanja o možnostih
Načrt društvenog plana Črne gore za period od 1986. do 2000.
razvoja Slovenije v prihodnjem desetletju). Komunist, Ljubljana, 22. 6.
godine. Delegatske novine, Zajedničko glasilo Skupštine SR Črne gore
19
i Skupštine SFRJ. Titograd, 1984/201, 24. 7. 1984. Č 1784
B?atnik Vinko: UPORABNOST REZULTATOV PROJEKTA »SLOVEIzmjena in dopuna načrta društvenog piana Črne gore za period od
NIJA 2000«. Delavska enotnost, Ljubljana, št. 33-42/1984 (pomembne1986. do 1995. godine odnosno 2000 godine. Titograd, 11. jula 1984.
jše ugotovitve, ocene, pobude in predlogi razprav v svetu za znanost
godine.
Č 1791
RK SZDLS, v komisiji P CK ZKS za idejno in teoretično delo na
K. Čakič: PLAN VEČE PROIZVODNJE I ZAPOSLENOSTI. Vjesnik,
področju družbenoekonomskih odnosov in v sekciji MC CK ZKS za
Zagreb, 27. 2. 1985, str. 4 (Zbori Skupščine SR Črne gore so sprejeli
razvoi družbenoekonomskih odnosov o razvoju Slovenije do leta 2000)
osnutek družbenega plana Črne gore od leta 1986 do 2000, ki ga je
Goričar Jože: NEKAJ PRIPOMB K SOCIOLOŠKEMU SCENARIJU
skupščina dala v javno razpravo sredi lanskega leta. V javni razpravi je
»SLOVENIJA 2000«. Informativni bilten Zavoda za družbeno planirabilo ugotovljeno, da tekst osnutka lahko služi kot osnova za izdejavo
republiškega družbenega plana, o katerem se bo Skupščina SR Črne
ni
Hrček Lojze: STANJE IN RAZVOJNE SMERI VINOGRADNIŠTVA V
gore izjasnila konec marca.)
SLOVENIJI DO LETA 2000. Sodobno kmetijstvo, Ljubljana, 1983/2, str.
79
SR Makedonija:
Kobe Miloš: POZNAMO LE ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV, NE
Predlog na odluka za izmenuvanje na odlukata za podgotuvanje na
PA TUDI ZNANJA. Naši razgledi, Ljubljana, 1983/2, str. 34 (ob projektu
dolgoročen opštestven plan na SRM za periodot od 1986 do 1995.
KRITIČNA OCENA ŠTUDIJE PROJEKTA »SLOVENIJA 2000«. Delo,
godina, odnosno za opredeleni podračja i do 2000-ta godina. Skopje,
Ljubljana, 19. 10. 1983, str. 2 (poročilo s seje komisije za idejno in
8. noemvri 1984. godina. M 1710
teoretično delo na področju družbenoekonomskih odnosov pri predsedstvu CK ZK Slovenije)
SR Srbija:
Krnc Janez: KAKO V NASLEDNJE STOLETJE. Komunist, Ljubljana,
Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o pripremanju i
10. 8. 1984, str. 10 (razprave na MC CK ZKS o raziskovalnem projektu
donošenju dugoročnog društvenog plana SR Srbije za period od 1986.
Slovenija 2000 in planskih dokumentih o dolgoročnem razvoju Slovedo 1955. godine, a za odreflenje delatnosti do 2.000 godine. Beograd,
25. april 1984. godine. C 2210
Novinšek Jože: NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA NADALJNJEGA
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA. IB revija za planiranje. Ljubljana, št. 1983/4-5, priloga Slovenija 2000
SAP Kosovo:
INTERVJU Z EMILOM MILANOM PINTARJEM, DIREKTORJEM PROPredlog odluke o izmenama odluke o pripremanju i donošenju
JEKTA »DOLGOROČNI RAZVOJ SLOVENIJE«. Tribuna, Ljubljana, št.
dugoročnog društvenog plana SAP Kosova za period od 1986. do 1995.
24/25, 19. 5. 1982, str. 2-4 (dgljši pogovor)
godine,
odnosno za odredjena područja i do 2000 godine. Priština,
Pintar Emil Milan: NE ENERGETSKA KRIZA, TEMVEČ TEHNOLOŠKA
januar 1985. godine. K 1396
KRIZA, KRIZA RAZVOJA (bolj ali manj neposredno ob projektu »Slovenija 2000«). Naši razgledi, Ljubljana, št. 1983/2, str. 33
Pintar Emil Milan: KOLIKO ZAOSTAJAMO, KO GOVORIMO O RAZSAP Vojvodina:
VOJU. Naši razgledi, Ljubljana, 12. 10. 1984, str. 548
Predlog odluke o izmeni odluke o pripremanju i donošenju dugoruPjevič, J.: SLOVENIJA 2000. GODINE. Borba, Zagreb, 30. 5.1982, str.
čnog društvenog plana SAP Vojvodine za period od 1986. do 1995.
7 (povzetki s polemične razprave v okviru Marksističnega centra pri CK
7l>c\
godine odnosno za odredjena područja i do 2000. godine. Novi Sad,
10. januara 1985. godine. V 1485
Pregl Živko: MOŽNI CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE (nekatera metodološka in vsebinska vprašanja). IB revija za planiranje, Ljubljana, št. 1984/2-3, str. 11
SR Hrvatska:
Strehovec Janez: KLJUB POMANJKLJIVOSTIM GRE ZA DOKUMENT, KI USMERJA K SODOBNEMU RAZUMEVANJU ZNANOSTI IN
Analiza uvjeta i mogučnosti dugoročnog razvoja SR Hrvatske do
NJENIM NALOGAM. Delo, Ljubljana, 30. 1.1984, str. 3 (ob negativnem
2000. godine. Delegatski vjesnik, Zagreb, 10. VIII. 1984. št. 275, poseglasovanju okrog sprejemanja »Analize 2000« v Skupščini SR Sloveban broj.
nije)

36

poročevalec

OPOMBE:

.

■

'

'

x ' i: r
I CE?

■

! ■

■

■

■
'

poročevalec

37

OPOMBE:

poročevalec

39

OPOMBE:
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Kartografska obdelava;
Zavod SR Slovenije
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SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1 986 - 2 000

—

OSNUTEK

POJASNILO H KARTOGRAFSKEMU DELU OSNUTKA
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE

V kartografskem delu osnutka dolgoročnega plana SR Slovenije je 26
kartografskih prikazov v merilu 1 : 1 000 000, 1 : 1 500 000 in 1 : 2 000 000.
Osnovni namen kartografskega dela je prikaz razmestitve in povezav prostorsko pomembnih funkcij, ki pomenijo zasnovo in strategijo razvoja
posameznih področij in območij v SR Sloveniji. Pri predstavitvi zasnov v
prostoru ne gre za mikrolokacije posameznih funkcij, ampak za makrolokacije in njihove povezave. Na kartah so posebej opredeljana obvezna izhodišča za pripravljanje in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v
SR Sloveniji. Za nekatera področja je strategija prikazana etapno. Etape
niso obvezno izhodišče. Etape prikazujejo funkcionalno zaporednost
dograjevanja sistema, tako da bi bila leta 2000 realizirana predstavljena
zasnova sistema. Pri pripravi kart je treba posebej poudariti različnost tega
načina od načina, ki se uporablja pri srednjeročnem planiranju. Pri srednjeročnem planiranju prikazujemo na kartah konkretne lokacije funkcij oziroma stanja in planirane naloge, na primer: cestno omrežje, prikazano na
realnih lokacijah, kateremu prištejemo konkretne novogradnje, rekonstrukcije cest. Pri pripravi kart za dolgoročni plan pa izhajamo iz delujoče
zasnove cestnoprometnih povezav leta 2000. Za to delovanje moramo v
nekaj etapah dograditi manjkajoče oz. rekonstruirati obstoječe cestne povezave.
Priprava kartografskega dela zahteva po jasno opredeljenem namenu,
vsebini in metodologiji za sistem kart in vsake karte posebej, tehnično
izdelavo na osnovi zbranih podatkov, potrebnih za izdelavo tega plana. Sam
tehnološki postopek priprave kart zahteva več časa (nekaj mesecev) kot
tehnična priprava teksta, zato smo bili prisiljeni prevzeti stanje kartografskega gradiva, ko sta bila pisni in kartografski del med seboj usklajena.
Tako kot se bo dopolnjeval osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije, se
bodo dopolnjevale in spreminjale tudi karte. Razlike med pisnim in kartografskim delom osnutka bodo odpravljene do razprav o predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije.
Karte so bile metodološko in vsebinsko pripravljene v sodelovanju s strokovnimi službami nosilcev planiranja. Ob razpravi v Skupščini SR Slovenije
predvidevamo razgrnitev tematskih kart v merilu 1 : 250 000 s konkretnejšo
makrolokacijo in vsebino.

Pregled obveznih izhodišč za pripravljanje in oblikovanje
dolgoročnih in srednjeročnih planov samoupravnih organizacij
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, ki
so obravnavana v osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije:

Področje

Obvezno izhodišče

Kmetijstvo

- 1. območje kmetijskih zemljišč

Gozdarstvo

- Območja pomembnejših varovalnih gozdov

Vodno gospodarstvo

- Območja najožjih varstvenih pasov
pomembnejših zajetij in črpališč vode
- Območja pomembnejših podtalnic
- Zasnova razmestitve večnamenskih
zadrževalnikov in akumulacij*
- Morska obala
- Zasnova razmestitve regionalnih vodovodov
- Zasnova razmestitve čistilnih naprav za
odpadne vode z zmogljivostjo nad 10 000 E

Rudarstvo

- Območja pomembnejših rezerv rudnin in
mineralnih surovin

Naravna in kulturna
dediščina

- Območja narodnih, regijskih in krajinskih
parkov
- Varstvena območja pomembnejših kulturnih
spomenikov

Sanacija naravnih virov - Območja saniranja onesnaženosti zraka
- Območja saniranja pomembnejših vodotokov
oziroma delov vodotokov
Poselitev

- Omrežja središč regionalnega pomena

Promet

- Zasnova omrežja magistralnih cest in
pomembnejših regionalnih cest
- Zasnova omrežja magistralnih in glavnih
železniških prog
- Luke

Energetika

- Zasnova razmestitve hidroelektrarn,
termoelektrarn, toplarn nad 10 MW
- Zasnova prenosnega omrežja 110 kV, 220 kV
in 400 kV
- Zasnova razmestitve magistralnih plinovodov

* Obvezno izhodišče je bilo sprejeto v zadnji redakciji osnutka dolgoročnega plana SR Slovenije. Dodatno
sprejeto obvezno izhodišče bo vključeno v kartografskem delu predloga plana.

POJASNILO VSEBINE NEKATERIH
UPORABLJENIH POJMOV IZ OSNUTKA
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE

Da bi laže in vsi enako razumeli predloženi osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije,
so dana pojasnila o uporabljeni vsebini nekaterih pojmov, ki jih v praksi pogosto
različno tolmačimo.
DOLOČITI pojem je uporabljen za posamezne družbene odločitve v srednjeročnem družbenem
planu oziroma dogovoru o temeljih plana.
Na osnovi opredelitve v dolgoročnem planu se v srednjeročnem planu oziroma
dogovoru o temeljih plana določijo konkretni cilji, naloge in aktivnosti. Z določitvijo
namenske rabe zemljišč na parcelo natančno se hkrati ugotovi splošen družbeni
interes.
FUNKCIJA namen objekta, naprave, površine in dejavnosti oziroma potreba, ki jo ta zadovoljuje.
FUNKCIJA NASELJAvloga, ki jo ima naselje v življenju prebivalcev v širši družbeni skupnosti glede na
sklop dejavnosti, ki se tu pojavljajo.
KARTOGRAFSKI DELkartografski del dolgoročnega plana je sistem tematskih kart, v katerem so grafično
opredeljene zasnove in strategije dolgoročnega družbenega razvoja v prostoru.
Vsebina kartografskega dela se neločljivo prepleta in dopolnjuje z besedilom dolgoročnega plana ter je zato ni možno ločeno obravnavati.
LOKACIJA je lega objekta, naprave, površine, dejavnosti (njegove funkcije) v prostoru.
NARAVNE DANOSTI sestavine prostora, ki so nastajale spontano; pojem, ki obsega geološke, pedološke,
reliefne, hidrološke, klimatske, vegetacijske in živalske značilnosti prostora.
OBMOČJE del ozemlja z eno ali več skupnimi družbenoekonomskimi, fizično prostorskimi,
upravno političnimi, vsebinsko namembnostnimi ali drugimi značilnostmi.
OBVEZNO IZHODIŠČE so sestavine dolgoročnega plana družbenopolitičnih skupnosti, ki se kot obvezno
izhodišče uporablja pri pripravi dolgoročnih in srednjeročnih planov. Obvezno izhodišče se v srednjeročnih planih konkretizira tako, da je možna izvedba planske
odločitve.
OKOLJE (človekovo) vse, kar človeka obdaja in vpliva na njegov obstoj ter način življenja.

OMREŽJE NASELIJ razporeditev naselij ter fizične in funkcionalne povezave med njimi (ali: funkcionalno
povezana razporeditev naselij).
OPREDELITI okvirna določitev dolgoročnih ciljev in usmeritev družbenega razvoja v prostoru.
Opredelijo se zasnove omrežij in zasnove namenske rabe prostora.
ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU funkcionalna (smotrna) razporeditev dejavnosti in njihovih medsebojnih povezav na
določenem območju (naselja, občine, republike).
PODROČJE (opisni) pojem za domeno, razsežnost ali obseg določene dejavnosti, vede, delovanja,
ustvarjanja itd.
POSELITVENE POVRŠINEsklenjene zemljiške površine, ki jih zasedajo naselja, objekti in naprave ter njim
pripadajoče urejene zelene, rekreacijske, športne in druge površine.
PREDNOSTNA OBMOČJA območja, ki so zaradi izrazito ugodnih naravnih lokacijskih razmer in hkrati potreb
družbenega razvoja prednostna za posamezno dejavnost (v odnosu do drugih dejavnosti).
PROSTORSKE SESTAVINE PLANAso tisti vidiki, prvine in oblike družbene reprodukcije, ki se fizično kažejo v prostoru
kot specifične razporeditve, lokacija v prostoru in raba prostora.
RAZMESTITEV sistem med seboj odvisnih lokacij, objektov, naprav, območij ter dejavnosti in njihovih funkcij v prostoru. Vsebina razmestitve je funkcionalnost omrežja ali sklopov teh
omrežij.
SISTEM POSELITVE vključuje omrežje naselij z organizacijo dejavnosti in potrebnimi povezavami v prostoru.
STOPNJA URBANIZACIJE delež prebivalstva določenega območja, ki živi v mestnih naseljih.
STRATEGIJA IZVEDBE izbor temeljne poti in zaporednost posameznih nalog za izvedbo sprejete zasnove.
ZASNOVA izbor temeljnih med seboj skladnih ciljev in usmeritev, ki predstavljajo željeno sliko
dolgoročnega družbenega razvoja v prostoru za posamezno funkcionalno omrežje
(cestno, železniško omrežje, omrežje zdravstvenih domov itd.) oziroma za njihove
sklope (sistem naselij z omrežjem infrastrukture, namenska raba prostora itd.).

►sMORSKA
oggrA,
MARtBOR
StOVEN.
.GRADEC

I. RADIJSKI PROGRAM
STRATEGIJA
IZVEDBE
GEUE
območje velike verjetnosti
dobrega sprejema
regionalni radijski center
območje znatnejših motenj od zasebnih
italijanskih TV postaj
Ocena obstoječe pokritosti po številu
prebivalstva : 96%

NOVO
MESTO

MURSKA
II. RADIJSKI PROGRAM
STRATEGIJA
IZVEDBE
KRANJ t5
območje velike verjetnosti
dobrega sprejema
regionalni radijski center
območje znatnejših motenj od zasebnih
italijanskih TV postaj
Ocena obstoječe pokritosti po številu
prebivalstva : 96%

-

.MURSKA
►soep.TA,

MARIBOR"
StOVENJ
GRADEC

III. RADIJSKI PROGRAM

območje velike verjetnosti
dobrega sprejema
regionalni radijski center
območje znatnejših motenj od zasebnih
italijanskih TV postaj
Ocena obstoječe pokritosti po številu
prebivalstva :75%

NOVO
MESTC

:

Pokritost 99,99% območja Slovenije

VIR: RTV Ljubljana, 1984

Založila Skupščina SR
Slovenije 1985
Kartografska obdelava:
Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje
Tehnična
Inštitut za obdelava
geodezijo: in
fotogrametrijo
Naklada 30 000 izvodov
k poglavju 4.1 Tisk: ČGP Delo 1985

ZASNOVA OMREŽJA RTV
FM RADIJSKEGA OMREŽJA
DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000-OSNUTEK

I. TV PROGRAM
11111111 območje velike verjetnosti dobrega sprejema
® regionalni TV center
območje znatnejših motenj od zasebnih
italijanskih TV postaj
Ocena pokritosti po številu prebivalstva:96%

MARiBOF

LJUBLJANA

II. TV PROGRAM
ifliiiii območje velike verjetnosti dobrega sprejema
® regionalni TV center
Ocena pokritosti po številu prebivalstva :73%

KOPER

ZASNOVA 2000 : Pokritost 99,99% območja Slovenije

VIR: RTV Ljubljana, 1984

Založila Skupščina SR
Slovenije
Kartografska1985
obdelava:
Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje
Tehnična obdelava :
Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo
Naklada 30 000 izvodov
k poglavju 4.1 Tisk: ČGP Delo 1985

ZASNOVA OMREŽJA RTV
TELEVIZIJSKEGA OMREŽJA
DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000-OSNUTEK

TV PROGRAM
ZASNOVA 2000
IN OBSTOJEČE
območje velike verjetnosti dobrega sprejema
® TV center za manjšine

KOPER

MURSKA>
SOBOTA

FM PROGRAMI
ZASNOVA 2000
IN OBSTOJEČE
območje velike verjetnosti dobrega sprejema
® radijski center za manjšine

VIR: RTV Ljubljana, 1984

Založila Skupščina SR
Slovenije 1985
Kartografska
obdelava:za
Zavod SR Slovenije
družbeno planiranje
Tehnična obdelava :
Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo
Naklada 30 000 izvodov
k poglavju 4.1 Tisk: ČGP Delo 1985

ZASNOVA OMREŽJA RTV
PROGRAMI ZA MANJŠINE
DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000 ■OSNUTEK
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MURSKA
SOBOTA
MARIBOR
JESENICE

TITOVO
VELENJE
KRANJ-:

NOVA
GORICA

TRBOVLJE
jBljana
NOVO
MES
T$i

□ naselja z nad 10 000 prebivalci
viv.v.v.;:; pomembnejša kotlinska območja
(glede na površino inverzijske plasti)
OBMOČJA SANACIJE KAKOVOSTI ZRAKA *
III. območje onesnaženosti zraka
IV. območje onesnaženosti zraka
Obvezno
dolgoročnega
za pripravoizhodišče
srednjeročnih
planov plana SR Slovenije
VIR: Odlok
o razvrstitvi
območij(Ur.v list
SRSv
za potrebe
varstva zraka
SRSobmočja
21/75) onesnaženosti zraka
Z. Petkovšek, Emisijski potencial za večino kotlin Slovenije,
Razprave DMS letnik 23, št. 1, str. 1-60, 1979
KAKOVOST ZRAKA (OBSTOJEČE)

'KOPER
DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000-OSNUTEK
k poglavju 4.4
24

republiški center
(O) regionalne postaje
O stalne postaje
B

dopolnilne regionalne postaje

Q dopolnilne stalne postaje
VIR: Republiška služba za varstvo zraka, 1984

Republiška mreža: Stalne in regionalne postaje ANAS
Dopolnilna mreža: Stalne in regionalne postaje (v okolici velikih virov)

ZASNOVA ANALITSKO-NADZORNEGA
IN ALARMNEGA SISTEMA (ANAS)
DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000-OSNUTEK
k poglavju 4.4
25

DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-2000 - OSNUTEK
KARTOGRAFSKO GRADIVO
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Zasnova omrežja RTV - UKV
radijskega omrežja
Zasnova omrežja RTV - TV omrežja
Zasnova omrežja RTV - programi za
manjšine
Zasnova elektroenergetskega omrežja

7.

Zasnova naftovodnega in
plinovodnega omrežja
Zasnova železniško-prometnih
povezav
Zasnova cestno-prometnih povezav

8.

Zasnova omrežja letališč in luk

9.

Zasnova telefonskega omrežja

6.

10.
11.
12.
13.

Zasnova javnega omrežja za prenos
podatkov
Zasnova poštno-prometnih zvez

14.
15.

Vodni viri in zasnova oskrbe z vodo
Zasnova ombočij kmetijskih zemljišč
in agrooperacij
Zasnova območij gozdnih zemljišč
Zasnova urbanega omrežja

16.

Območje varstva naravne dediščine

17.

Pomembnejša območja varovanja
kulturne dediščine
Kakovost voda in zasnova sistema
čistilnih naprav
Rudni in mineralni potencial
Zasnova telegrafskega omrežja

18.
19.
20.
21.
22.

Območja, prednostno namenjena za
razvoj turizma
Zasnova mreže področij izobraževanja
po regijah

23.

Zasnova omrežja zdravstvenih ustanov

24.

Kakovost zraka

25.

Zasnova analitsko-nadzornega in
alarmnega sistema
Zasnova območij za potrebe SLO

26.

Vir

K poglavju

RTV Ljubljana, 1984

4.1.

RTV Ljubljana, 1984
RTV Ljubljana, 1984

4.1.
4.1.

Združena elektrogospodarska podjetja
Slovenije, 1984
Razvojno planski sektor SOZD Petrol,
1984
Železniško gospodarstvo Ljubljana,
1984
SOZD Združena cestna podjetja
Slovenije, DSSS, 1984
Aeroinženiring, Aerodrom, Ljubljana,
1984; občine obalne skupnosti, 1984
Združene PTT organizacije Slovenije,
1984
Združene PTT organizacije Slovenije,
1984
Združene PTT organizacije Slovenije,
1984
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 1984
Zveza vodnih skupnosti, 1984; RK za
kmet., gozd. in prehrano, 1984
SIS za gozdarstvo Slovenije, 1984
Zavod SR Slovenije za družbeno
planiranje, 1984
Zavod SRS za varstvo naravne in
kulturne dediščine, 1984
Zavod SRS za varstvo naravne in
kulturne dediščine, 1984
Zveza vodnih skupnosti Slovenije,
1984
Geološki zavod Ljubljana, 1984
Združene PTT organizacije Slovenije,
1984
Urbanistični inštitut SR Slovenije,
1984
Pedagoški inšt. pri UEK, 1984; Zavod
SRS za statistiko; Zavod SRS za
družbeno planiranje, 1984
Zavod SRS za zdravstveno varstvo,
november 1984
Odlok o razvrstitvi območij, 1975;
Z. Petkovšek, 1979
Republiška služba za varstvo zraka,
1984
Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo, 1984

4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.3.
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
4.1.
4.1.
4.2.
4.2.
4.4.
4.4.
4.4.

OPOMBE:
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