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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o pripravi osnutka dogovora o temeljih 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 (ESA 747) 

l. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije želi s tem poročilom 

informirati delegatsko skupščino o poteku priprave osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in ob tem izpostaviti ključne probleme v 
dosedanjem postopku dogovarjanja. Poleg Poročila je dele- 
gatom predočeno še besedilo osnutka dogovora in gradivo 
Bilančni okviri razvoja SR Slovenije v obdobju 1986-1990. 
leta, ki ga je pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje in pomeni dopolnitev lanske analize razvojnih možnosti za 
prihodnje plansko obdobje. S prikazom izbora ključnih vpra- 
šanj za razvoj SR Slovenije v obdobju 1986 in 1990. leta v 
dogovoru, novimi bilančnimi okviri in poročilom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije so podane osnove za intenzivi- 
ranje priprave planskih aktov vseh nosilcev planiranja in za 
njihovo prevzemanje nalog, ki zagotavljajo razrešitev ključnih 
vprašanj razvoja v naslednjem planskem obdobju ter za vzpo- 
stavitev povezanosti samoupravnega planiranja organizacij 
združenega dela z družbenim planom republike. 

1. Priprava dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije poteka po delovnem programu, ki ga je določil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Delo vodi Iniciativni odbor, 
sestavljen iz predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov 
Slovenije, Združenja bank Slovenije, Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje in Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje. Za pripravo posameznih poglavij je iniciativni 
odbor oblikoval 18 pododborov, katerih organizacijska jedra 
tvorijo predstavniki ustreznih splošnih združenj, samouprav- 
nih interesnih skupnosti in republiških upravnih organov. 
Dokončno bodo pododbori izoblikovani, ko bodo znani vsi 
podpisniki dogovora. Zbor podpisnikov dogovora bo za obli- 
kovanje predloga, spremljanje izvajanja in morebitno dopol- 
njevanje dogovora imenoval Odbor podpisnikov dogovora. 

Na svoji drugi seji je aprila 1985 Iniciativni odbor določil 
prvi delovni osnutek dogovora o temeljih družbenega plana in 
zadolžil koordinatorje pododborov, da vzpostavijo predhodne 
delovne stike s potencialnimi podpisniki dogovora. Na pod- 
lagi teh razprav in predlogov je Iniciativni odbor določil bese- 
dilo osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 in ga dal v usklajevanje in dopol- 
njevanje vsem potencialnim podpisnikom dogovora. 

2. Temeljne skupne usmeritve razvoja v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju smo sprejeli v Smernicah za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter 
Smernicah za pripravo družbenega plana Jugoslavije. Hkrati 
smo z osnutkom dolgoročnega plana republike oblikovali in 
potrdili strategijo razvoja do leta 2000, ki jo pričenjamo ures- 
ničevati - kot prvo etapo - prek razvojnih nalog v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. Dogovor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je zasnovan kot 
skupni dokument s katerim podpisniki določijo konkretne 
naloge, pomembne za uresničevanje v smernicah opredelje- 
nih splošnih in skupnih interesov ter prevzemajo neposredne 
obveznosti za izvajanje teh nalog. Izvršni svet si v postopku 
oblikovanja dogovora prizadeva, da v dogovor vključimo le 
konkretne programske, naložbene, organizacijske in druge 
naloge, pomembne za izvajanje razvojne stretegije v Jugosla- 
viji in Sloveniji, za katere bodo njihovi nosilci - podpisniki 
dogovora prevzeli tudi medsebojne obveznosti. 

3.Ž izračuni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
prikazani v »Bilančnih okvirih razvoja SR Slovenije v obdobju 
1986-1990«, izhajajo iz opredelitev smernic in tako upošte- 
vajo globalne usmeritve delitvene politike. Ti izračuni kažejo, 
da bodo v obdobju 1986-1990 možnosti investiranja sloven- 
skega gospodarstva, kljub predvideni rasti družbenega proiz- 
voda za 3,5%, še vedno skromne. Skupno bo za investicije v 
osnovna sredstva v tem obdobju razpoložljivih 799 milijard 
dinarjev (po cenah leta 1984). Sedanje ocene kažejo, da bodo 
investicijske možnosti relativno manjše kot so bile v tekočem 
planskem obdobju (v obdobju 1986-1990) bi dosegle 15,6%, 
medtem ko so v obdobju 1976-1980 znašale 24,3%, v tekočem 
srednjeročnem planskem obdobju 1981-1985 pa 16,1% druž- 
benega proizvoda. 

Prve ocene predvidevanja potencialnih podpisnikov kažejo, 
da so samoupravne organizacije in skupnosti pri oblikovanju 
zasnov svojih planskih dokumentov računale na širše materi- 
alne možnosti za razvoj v prihodnjem obdobju, kot izhajajo iz 
globalnih okvirov Zavoda SR Slovenije za družbeno planira- 
nje. Zlasti so velika razhajanja glede bančnih sredstev. To ob 
neodložljivem tehnološkem prestrukturiranju slovenskega 
gospodarstva narekuje, da za prihodnje obdobje oblikujemo 
zaostrena merila in učinkovite načine narodnogospodarske 
presoje usmerjanja skromnih investicijskih sredstev v ustvar- 
janje visokoproduktivnih delovnih mest s čimprejšnjimi učinki 
v proizvodnji in izvozu ter pospešeno razvijamo tericalne 
dejavnosti (predvsem drobno gospodarstvo, turizem), kjer so 
objektivne možnosti za produktivno zaposlovanje tehnoloških 
viškov. Zato Izvršni svet predlaga, da morajo vse investicije v 
celoti izpolnjevati dogovorjene kriterije. 

Prva soočenja potreb z realnimi bilančnimi ocenami narod- 
nogospodarskih možnosti že opozarjajo, da bo potrebno v 
prihodnje (poleg usklajevanja prioritet) strokovne in politične 
napore usmeriti v iskanje dodatnih virov sredstev za nujno 
tehnološko prestrukturiranje gospodarstva. S tega stališča 
Izvršni svet sodi, da bomo morali ob osnutku družbenega 
plana ponovno pretehtati s smernicami zastavljeno delitveno 
politiko ter oblikovati mehanizme, ki bi omogočali večje 
usmerjanje sredstev občanov v gospodarske naložbe, zlasti 
še, ker v prihodnjem obdobju ne bomo nadaljevali doseda- 
njega obsega naložb v družbeni standard, ki so vključevale 
pomemben del sredstev samoprispevkov. Izvršni svet podpira 
v dosedanjih razpravah oblikovane pobude, da sredstva obča- 
nov angažiramo kot posojilo za zagotavljanje dolgoročne 
stabilne oskrbe z energijo. 

Med možnimi naložbami v gospodarsko in družbeno infra- 
strukturo bi izbirali le tiste, ki s svojimi celovitimi učinki 
najbolj izboljšujejo reprodukcijsko sposobnost gospodarstva 
ter pospešujejo splošen družbeni razvoj. Sedanja strokovna 
preverjanja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
kažejo, da bi bilo za realizacijo infrastrukturnih objektov 
potrebno angažirati kar 28% vseh razpoložljivih investicijskih 
sredstev za gospodarske investicije v SR Sloveniji (v obdobju 
1976-1980 je ta delež znašal 24%, v sedanjem srednjeročnem 
obdobju pa 21%. To pa je bistveno manj, kot so pričakovanja 
in potrebe zaradi zaostajanja v zadnjih letih, kar kaže, da se 
bomo tudi v obdobju 1986-1990 spopadali z velikimi problemi 
naložb v gospodarsko infrastrukturo. 

Pri tem je treba upoštevati, da bo potrebno v tem obdobju 
začeti (oziroma dokončati) izgradnjo nekaterih objektov druž- 
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bene infrastrukture, ki bi imeli širši nacionalni in skupni 
jugoslovanski pomen. 

II. KLJUČNI PROBLEMI PRI PRIPRAVI OSNUTKA 
DOGOVORA 

V sedanji fazi priprave dogovora, ko prihaja do prvih 
soočanj parcialnih predvidevanj posameznih nosilcev z glo- 
balnimi narodnogospodarskimi usmeritvami in bilančnimi 
okviri se vsi ključni problemi osredotočajo na relativno 
skromna razpoložljiva sredstva za naložbe. Usklajevanje, ki 
bo steklo na podlagi osnutka, bo moralo izostriti prioritete 
znotraj ključnih področij, kakor tudi postaviti odnose med 
temi področji, zlasti ob upoštevanju narodnogospodarskih 
kriterijev, ki izhajajo iz realnih cen proizvodnih tvorcev, pro- 
storsko ekoloških zahtev ter zahteve po čimhitrejših učinkih. 
Preseči bomo morali pojmovanje, da pomeni samoupravljanje 
krepitev lokarnega in parcialnega na račun tistega, kar je 
skupno ter razpoložljiva sredstva usmerjati v področja in 
programe, ki bodo dali največje učinke s stališča celovitega 
družbenoekonomskega razvoja. 

Izvršni svet ocenjuje, da so ob osnutku dogovora - ko še 
niso prisotni vsi pogledi, problemi in predvidene aktivnosti 
potencialnih podpisnikov - največja razhajanja na naslednjih 
področjih: 

1. Tehnološko prestrukturiranje slovenskega 
gospodarstva 

Izvršni svet ocenjuje, da so ob pripravi planskih dokumen- 
tov za prihodnje srednjeročno obdobje še vedno prisotni 
pogledi, da vključitev posameznih programov v republiški 
dogovor daje nosilcem določene materialne prednosti in jih 
odvezuje, da v postopkih snovanja, usklajevanja in dogovarja- 
nja svojih planskih aktov oblikujejo potrebne ukrepe (materi- 
alne in organizacijske) za uresničevanje sprejete naloge. Prav 
tako še nismo povsem opustili miselnosti, da je z dogovorom 
možno zaobiti realne materialne možnosti in izsiliti naložbe, 
ki sicer niso našle ustrezne materialne^podpore v interesnem 
povezovanju oziroma so s stališča družbenega razvoja v kon- 
kretnih razmerah manj prioritetne. 

Izvršni svet ocenjuje, da moramo glede na skromne nalož- 
bene možnosti dosledno vztrajati na nadaljnji selekciji ponu- 
jenih programov gospodarske infrastrukture, da bi omogočili 
tehnološko prestrukturiranje gospodarstva, zlati dejavnosti, 
ki imajo realne možnosti, da se enakopravneje in dogloročno 
vključujejo v izvozne tokove. Zato imajo pri nadaljnjem obli- 
kovanju dogovora poseben pomen kriteriji prestrukturiranja 
gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki bodo služili priprav- 
Ijalcem naložbenih programov, pododborom in Odboru pod- 
pisnikov za uvrščanje posameznega projekta v dogovor o 
temeljih plana oziroma za oceno usklajenosti inveticijskih 
namer z razvojno politiko SR Slovenije, opredeljeno v smerni- 
cah oziroma družbenem planu SR Slovenije. Hkrati naj ti 
kriteriji služijo posameznim organizacijam združenega dela 
za presojo ustreznosti njihovih obstoječih proizvodnih pro- 
gramov. izvršni svet predlaga, da se posamezne razvojne 
programe vključi v dogovor, ko bodo ti zadostili kriterijem za 
presojo investicij. Odločitev o sami investiciji pa je skladno z 
zakonom o razširjeni reprodukciji stvar nosilca investicije in 
sovlagateljev, ki jim drugi podpisniki dogovora zagotove le 
dodatne informacije pred investicijsko odločitvijo in s tem 
zmanjšajo rizičnost odločitve. Tak kriterialni pristop omogoča 
tudi naknadno dopolnjevanje dogovora s posameznimi nalož- 
bami. Prav tako sodimo, da je potrebno te kriterije upoštevati 
tudi pri presoji naložb - sovlaganj v programe skupnega 
interesa v jugoslovanskem prostoru. 

2. Gospodarska infrastruktura 
Po v tem času prisotnih programih samoupravnih interes- 

nih skupnosti materialne proizvodnje bi bilo potrebno name- 
niti za infrastrukturne naložbe okoli 420 milijard din oziroma 
53% ocenjenih razpoložljivih sredstev za gospodarske investi- 
cije v vsem srednjeročnem obdobju. Takšne zahteve delno 
izhajajo iz omejenih možnosti v tekočem srednjeročnem 
obdobju, ko so v samoupravnih interesnih skupnostih bili 
prisiljeni delno ali v celoti odložiti izvajanje posameznih plan- 
skih nalog in jih prenašajo v to srednjeročno obdobje. 
Sodimo, da marsikje tudi še niso dokončno opravili vsebinske 

selekcije programov z vidika bistveno bolj zaostrenih splošnih 
pogojev, saj tako uporabniki kot izvajalci pri oblikovanju 
razvojnih programov dajejo prednost željam in potrebam ter 
lokalističnim pristopom, premalo pa upoštevajo realne mož- 
nosti. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje ocenjuje, da za 
uresničevanje najnujnejših programov gospodarske infra- 
strukture - ob racionalizacijah pri njihovi izvedbi - zadostuje 
28% razpoložljivih sredstev za vse naložbe v gospodarstvo SR 
Slovenije v prihodnjem srednjeročnem bodobju. Hkrati oce- 
njujemo, da že takšen delež močno zmanjšuje možnosti inve- 
stiranja na drugih področjih, saj bo obseg neinfrastrukturnih 
naložb vtem obdobju približno na ravni enostavne reproduk- 
cije. Zato sodimo, da bo v nadaljnjem usklajevanju dogovora 
nujno preveriti programe v samoupravnih interesnih skupno- 
stih z vidika njihove vpetosti v celoten proces prestrukturira- 
nja ter vztrajati, da se v globalu približajo četrtini razpoložlji- 
vih sredstev za gospodarske naložbe. Dosledno bomo morali 
izhajati iz uresničevanja skupno dogovorjenih nalog v Jugo- 
slaviji in odpravljati najbolj kritična ozka grla v gospodarski 
infrastrukturi. 

3. Energetika 
V okviru infrastrukturnih vlaganj so največja razhajanja 

med potrebami - izkazanimi z investicijskimi programi samo- 
upravnih interesnih skupnosti - in narodnogospodarskimi 
možnostmi investiranja na področju elektrogospodarstva in 
premogovništva. Bistvena razhajanja so zlasti na področju 
objektov kontinuitete, kjer glede na razpoložljive finančne 
vire ostaja nepokritih za 90 milijard din investicijskih vlaganj. 

Razhajanja izvirajo iz planirane visoke porabe električne 
energije v naslednjem obdobju, ki je utemeljena v energetsko 
zahtevni in neracionalni gospodarski strukturi. Zato je 
potrebno, da se uporabniki in izvajalci v okviru ISEP z vidika 
možnosti zagotovitve sredstev dogovorijo o predvideni porabi 
energije in programih zniževanja specifične porabe energije 
po enoti proizvodnje. 

Dolgoročna usmeritev na področju energetike je, da zmanj- 
šujemo uvozno odvisnost, kar hkrati pomeni povečanje proiz- 
vodnje domačih virov zlasti premoga in električne energije. 
Ob 3,5% rasti družbenega prizvoda planirajo le 2,4% rast 
koriščene energije, kar v globalu kaže na precejšnjo mero 
racionalnega ravnanja z energijo. Kljub takšni rasti koriščene 
energije in ob opredelitvi za lastne vire se povečuje stopnja 
rasti električne energije. 

Hkrati bo potrebno tudi v kriterijih prestrukturiranja sloven- 
skega gospodarstva dati kriteriju racionalne rabe energije pri 
novih investicijah veliko večjo vlogo kot ga ima sedaj. Zato 
tudi ne bi smeli na novo graditi energetsko zahtevnih proiz- 
vodnih zmogljivosti. Ne moremo namreč mimo dejstva, da že 
sedaj porabimo za ustvarjeni družbeni proizvod dvakrat toliko 
energije kot razvitejše dežele zahoda. 

Predvideni energetski objekti, zlasti veriga hidroelektrarn 
na Savi in Muri ter termoelektrarna Trbovlje, pomenijo 
finančno izredno zahtevne investicije elektrogospodarstva. 
Potrebna je narodnogospodarska ocena učinkovitosti teh 
naložb, ki bo vključevala učinke teh naložb na druga področja 
gospodarstva (zlasti strojegradnjo in kmetijstvo), na drugi 
strani pa ekološke sanacije ob alternativnih načinih proizvod- 
nje ter možnosti oskrbe iz drugih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

4. Prometna infrastruktura 
Skupnost za ceste Slovenije v osnutku svojega samouprav- 

nega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1986-1990 pred- 
videva, da je za enostavno reprodukcijo avtocest, magistral- 
nih in regionalnih cest potrebno zagotoviti 61,1 mlrd din, kar 
je za 23,4 mlrd din ali 78% več kot ocenjuje zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, oziroma, da je za razširjeno 
reprodukcijo vseh cest (brez lokalnih cest) potrebno zagoto- 
viti 76,4 mlrd din ali 19,3 mlrd din več kot ocenjuje Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje. Pri tem ugotavljamo, da 
takšen prikaz z vidika sredstev korektno vključuje celotno 
cestno infrastrukturo, vendar presega finančne možnosti 
temeljnih nalog te samoupravne interesne skupnosti. 

Ob osnutku dogovora upoštevani materialni okviri razvoja 
omogočajo za novogradnje avtocest in magistralnih cest 
sredstva v višini 28,9 mlrd din, kar pa je celo za 18,5 mlrd din 



oziroma za 63% manj od takoimenovanega »minimalnega« 
programa Skupnosti za ceste Slovenije. S temi sredstvi bo 
možno dokončati le začete cestne odseke ter pričeti z izgrad- 
njo odsekov na cesti bratstva in enotnosti za realizacijo pro- 
gramov skupnega interesa v Jugoslaviji ter na cestah iz osim- 
skih sporazumov. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je konec maja že 
zadolžila strokovne službe, da pripravijo nov samoupravni 
sporazum, ki bo vseboval le združevanje in novogradnje 
magistralnih cest in avtocest, skladno z določili zakona. Prav 
tako je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije naložila stro- 
kovnim službam, da uskladijo program enostavne in razšir- 
jene reprodukcije cest z razpoložljivimi viri sredstev. 

V železniškem gospodarstvu je problem načina zagotavlja- 
nja sredstev za pokrivanje dela stroškov enostavne reproduk- 
cije. Železniško gospodarstvo Ljubljana meni, da je pokriva- 
nje dela stroškov enostavne reprodukcije potrebno ohraniti 
skozi celotno srednjeročno obdobje (višino bi določala Skup- 
ščina SIS), z osnutkom dogovora pa se predvideva postopno 
ukinjanje tega povračila. Izvršni svet sodi, da bo pokrivanje 
stroškov enostavne reprodukcije potrebno zagotoviti s poli- 
tiko cen, programi varčevanja in večjo poslovnostjo. Predvi- 
dene naložbe v železniško infrastrukturo po ocenah Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana presegajo predvidevanja 
osnutka za 1,4 milijarde, pri čemer osnutek že računa za 
približno petino višji delež sredstev od sedanjega za naložbe v 
železniško gospodarstvo v celotnih sredstvih združenih po 
enotnih tirih, osnovah in merilih. 

5. Surovinske dejavnosti 
Na področju surovinskih dejavnosti predvidevajo organiza- 

cije združenega dela večje število investicijskih projektov, ki 
naj bi jih izvajali v tem srednjeročnem obdobju. Izbor konkret- 
nih projektov, ki bodo predmet dogovora zaenkrat še ni 
opravljen. Spisek investicijskih namer je zato v prilogi 
osnutka dogovora. Izvršni svet sodi, da je potrebno opraviti 
narodnogospodarsko presojo teh naložb pred vključevanjem 
ključnih izmed njih v dogovor. Pri tem je treba upoštevati 
predvsem tiste, ki bi angažirale znaten de! akumulacije v tem 
obdobju in bodo morale temeljiti zlasti na že nakazanem 
interesnem združevanju sredstev. Osnutek odpira možnost 
vključevanja programov, ki imajo zaključeno finančno kon- 
strukcijo, zagotovljene potrebne energetske in surovinske 
vložke, zadoščajo prostorskim in ekološkim zahtevam ter 
izpolnjujejo pogoj, da odliv konvertibilnih deviz ne presecia 
tretjine vrednosti nove proizvodnje, devize pa bodo zagotov- 
ljene s povečanim izvozom proizvodov na osnovi teh pro- 
gramov. 

6. Proizvodnja hrane 
Na področju kmetijstva za obdobje 1986-1990 ni še v celoti 

opredeljen način zagotavljanja sredstev za izvedbo tistih 
nalog, kil imajo infrastrukturni značaj (nakup, osuševanje, 
namakanje, agromelioracije kmetijskih zemljišč in komasa- 
cije) ter sredstev za pospeševanje tržne kmetijske proizvod- 
nje, prestrukturiranje in spodbujanje koncentracije zemlje in 
drugih zmogljivosti. 

V obdobju 1986-1990 bomo sredstva za infrastrukturne 
naložbe v kmetijstvo namesto po sedaj veljavnem »Zakonu o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje kmetij- 
skih zemljišč- zagotavljali na podlagi Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki predvideva zagotavljanje sredstev za ta namen 
prek obveznega združevanja v okviru samoupravne interesne 
skupnosti za vodno gospodarstvo. V letu 1986 je za sredstva 
za pospeševanje tržne kmetijske proizvodnje predvideno 
podaljšanje veljavnosti sedanjega »Zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane«; za 
preostala leta pa način oblikovanja potrebnih sredstev še ni 
definiran. 

Glede na vse večja nesorazmerja v rasti cen kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter materialnih stroškov, močan vpliv 
cene hrane na življenjsko raven, izredno nizko akumulacijsko 
sposobnost in počasen obrat kapitala v kmetijstvu, se postav- 
lja temeljno vprašanje, kako v bodoče organizirati kmetijsko 
proizvodnjo, da bodo prišle do izraza prednosti, ki jih imamo 
na tem področju. Pri tem bodo imeli pomembno vlogo tudi 
ukrepi tekoče in razvojne politike. Do predloga dogovora je 
potrebno razčistiti vlogo bančnih sredstev pri naložbah v 

kmetijstvo in živilsko industrijo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, tako z vidika deleža teh sredstev in obrestne mere, 
saj sedanji (še vedno najugodnejši) pogoji po ocenah potenci- 
alnih podpisnikov ne zagotavljajo realizacije predvidenega 
obsega naložb oziroma izvedbe nalog. 

7. Družbene dejavnosti 
Razpoložljivi planski podatki SIS družbenih dejavnosti v 

tem času še ne omogočajo celovite primerjave z izhodišči 
smernic, saj nekatere republiške SIS še niso pripravile svojih 
projekcij, niso pa tudi znana predvidevanja SIS na ravni 
občin. Ze pripravljeni predlogi republiških SIS kažejo bistvena 
preseganja strokovnih ocen Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje. Zato bo nujno - poleg nadaljnjega usklajevanja 
programov in procesa racionalizacije - za nadaljnji razoj 
družbenega standarda povečati tudi delež sredstev nepo- 
sredne svobodne menjave. Bistvene spremembe so potrebne 
v naložbah v družbeni standard, kjer srno v preteklem deset- 
letju dosegli pomembne rezultate (stanovanjska gradnja, 
objekti v izobraževanju, zdravstvu, otroškem varstvu) in zado- 
stili večini najbolj žgočih potreb občanov. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju potrebe na področju 
vzgoje in izobraževanja ne zahtevajo nadaljevanja dosedaj 
intenzivne naložbene dejavnosti. Izteka se program izgradnje 
domov za učence in študente, novo oblikovani program 
izgradnje domskih zmogljivosti pri zavodih za usposabljanje 
prizadete mladine pa je finančno manj zahteven. 
Najbolj pereč je problem investiranja v kulturni dejavnosti. 
Policentrični kulturnopolitični koncept, ki je sicer dal vrsto 
dobrih rezultatov, je vzpostavil nekaj instrumentov, predvsem 
velja to za tako imenovno vzajemno financiranje, ki so 
posredne povzročili zaostajanje osrednjih kulturnih ustanov. 
Zlasti naglo nazaduje za svetovnim razvojem knjižničnoinfor- j 
macijski sistem, ki mu niso uspeli zagotoviti dovolj sodobno 
prostorsko in računalniško opremljenih jeder (Centralna teh- 
nična knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Maribor- 
ska univerzitetna knjižnica); šele na ta način bi se lahko 
trdneje povezal med seboj in svetovnimi dokumentacijskimi 
središči ter- med drugim - postal funkcionalna intelektualno- 
servisna osnova načrtovanemu prestrukturiranju gospodar- 
stva. Zaradi popolne razdrobljenosti in prostorske obuboža- 
nosti je docela neučinkovit »nacionalni muzej«, ki v številnih 
delnih institucijah komajda še sledi zahtevam strokovnega 
dela, v razstavni oziroma zgodovinskoprikazovalni funkciji pa 
tako rekoč ne obstaja; zato bi bila nujna skrb za nov muzej 
NOB oziroma muzej sodobne slovenske zgodovine. V nekaj 
manj, pa še zmeraj zapostavljenem položaju so ostala neka- 
tera regionalna središča (gledališči v Mariboru in Novi Gorici) 
- kar prav tako zahteva delno prestrukturiranje vlaganj in s 
tem uravnovešanje razmerja med nacionalnim kulturnim sre- 
diščem (regionalnimi središči) in policentrično obstoječim 
prostorom. 

8. Vključevanje bank v prestrukturiranje 
Prve projekcije oblikovanja dolgoročnega kreditnega 

potenciala kažejo, da bo v obdobju 1986-1990 v bankah raz- 
položljivo za naložbe v osnovna in trajna obratna sredstva 
okoli 96,4 mird din. Če upoštevamo že sprejete obveznosti 
bank, bo po teh projekcijah v bankah razpoložljivo za nove 
naložbe v obdobju 1986-1990 okoli 74,5 mlrd din sredstev. Ta 
obseg sredstev nedvomno kaže na manjšo vlogo bank v 
procesu razširjene reprodukcije, kot jo je le-ta imela v prete- 
klem razvoju SR Slovenije ter prav tako na manjše možnosti 
bank za sofinanciranje razširjene reprodukcije, kot računajo 
investitorji. 

Z osnutkom dogovora je predvideno sodelovanje zlasti pri 
financiranju nekaterih infrastrukturnih objektov (kot so želez- 
nica, luka Koper, PTT, gozdne ceste in pa tudi premogovniki) 
in financiranju nekaterih dejavnosti (turizem, kmetijstvo). 
Hkrati se bodo banke vključevale v uresničevanje politike 
enakomernega regionalnega razvoja v republiki in sodelovale 
pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva, zlasti pri 
financiranju posameznih izvozno usmerjenih investicijskih 
projektov, lako je razpoložljivi dolgoročni kreditni potencial 
bank v pretežni meri že usmerjen z dogovorom za naslednje 
srednjeročno obdobje. Zato se bodo morali podpisniki v 
nadaljnjem usklajevanju dogovora bolj usmeriti v združevanje 
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sredstev in skupna vlaganja za uresničevanje posameznih 
naložb. 

Izvršni svet meni, da moramo pospešiti preobrazbo bank in 
povečati aktivnosti za večjo koncentracijo sredstev v bankah, 
njihovo hitrejše obračanje ter večje vključevanje sredstev 
občanov med naložbena sredstva. 

Poseben problem predstavlja praksa spodbud v obliki 
beneficiranih obrestnih mer, ki ob splošni politiki realne 
obrestne mere zahtevajo uvedbo bodisi realno sorazmerno 
visokih obrestnih mer za neprednostne namene, bodisi uvaja- 
nje dodatnih oblik prerazdeljevanja sredstev. Hkrati se širi 
spisek prioritet, kjer naj bi uveljavili tovrstne spodbude, z 
realnejšo obrestno mero pa tudi zahteve po sorazmerno večji 
stopnji olajšav. Osnutek dogovora zavezuje banke za pred- 
nostno zagotavljanje sredstev za posamezne namene ob tem 
pa prepušča določanje »ugodnejših pogojev« letni ekonom- 
ski in poslovni politiki bank, ki bo upoštevaje realne materi- 
alne možnosti in specifične povdarke pri uresničevanju plana 
v posameznem letu lahko dodatno določila spodbude. 

9. Ekološki problemi 
Prekomerna onesnaženost okolja ter vse hujši in pogostejši 

ekološki incidenti bodo zahtevali bistvene premike v vredno- 
tenju nadaljnjega družbenega razvoja, katerega bistveni 
pogoj je tudi vzpostavljanje in ohranjanje ekološkega ravno- 
vesja. Tako bo morala vsaka investicija dosledno spoštvati 
ekološke zahteve, tudi če bodo zaradi tega potrebna 12—18% 
ali v izjemnih primerih celo do in preko 40% višja investicijska 
sredstva. Pomembna naloga je pospešena in bolj učinkovita 
sanacija v dosedanjem razvoju nakopičenih žarišč onesnaže- 
vanja okolja. Samo za sanacijo največjih problemov bi po 
nekaterih ocenah do leta 2000 potrebna sredstva predstav- 
ljala okrog 10% vseh razpoložljivih sredstev za investicije. 
Zagotoviti jih bodo morali onesnaževalci sami in to delno na 
račun lastne akumulacije, le delno pa skozi cenovne premike. 
Hkrati bo potrebno uveljaviti povečane »odškodnine« za 
onesnaževanje, ki bodo morale na eni strani stimulirati ones- 
naževalce k hitrejši sanaciji razmer in na drugi strani omogo- 
čati hitrejšo realizacijo selektivno zasnovanega programa 
sanacije največjih žarišč onesnaževanja okolja v Sloveniji, 
katerega celovito izdelavo bo prav tako potrebno pospešiti. 
Za izvedno selektivno zasnovanega programa sanacije naj- 
večjih žarišč onesnaževanja voda bo potrebno v okviru vod- 
nega gospodarstva dodatno zagotoviti najmanj 11 milijard din 
iz odškodnin za onesnaženo vodo. 

K Izvršni svet ocenjuje, da je za nadaljnje usklajevanje 
potrebno pospešiti pripravo planskih dokumentov temeljnih 
nosilcev ter zagotoviti njihovo medsebojno usklajevanje. 
Sestavni del teh aktivnosti bo tudi obravnava osnutkov samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, organiziranih na ravni republike. Zagotoviti 
moramo skupno objavo osnutkov samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti skupaj z 
oceno Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Tako bo 
omogočena njihova celovita in sočasna obravnava in usklaje- 
vanje v organizacijah združenega dela. 

Da bi zagotovili pogoje za prestrukturiranje gospodarstva v 
prihodnjem obdobju, bo potrebno delovati v naslednjih 
smereh: 

— dograditi kriterije prestrukturiranja in glede na ožje 
naložbene možnosti zaostriti mejne vrednosti ter zagotoviti 
njihovo uporabnost za narodnogospodarsko presojo namera- 
vanih naložb in obstoječih programov; 

— pri oblikovanju dogovora o temeljih plana in si prizade- 
vati za nadaljnje prilagajanje obsega naložb v gospodarsko 
infrastrukturo; 

— zagotoviti selektivno politiko pri odobravanju bančnih 
kreditov in tujih posojil v skladu s cilji družbenega plana za 
prihodnje plansko obdobje; 

— intenzivirati pripravo programov in prizadevanja za tuja 
sovlaganja; 

— pri dogovarjanju o temeljih družbenega plana Jugoslavije 
si prizadevati za čimbolj objektivne in tudi z vidika programa 
stabilizacije najbolj ustrezne rešitve pri razreševanju aktual- 
nih odprtih vprašanj. Pri oblikovanju razvojnih programov 
skupnega interesa dosledno uveljaviti kriterij interesnega 
združevanja ter pri njihovi oceni in dogovarjanju upoštevati 
kriterije dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990. 

Izvršni svet sodi, daje treba tudi na področju samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje za ključne, z 
vidika družbene reprodukcije minimalne programe utrditi 
princip združevanja sredstev po enotnih virih, osnovah in 
merilih ter hkrati že z republiškimi planskimi dokumenti defi- 
nirati te minimalne programe in predvideti ustrezne ukrepe za 
njihovo izvajanje. V SIS družbenih dejavnosti pa moramo 
dogovoriti skupno uresničevanje tistih programov, ki pred- 
stavljajo nujen pogoj razvoja. 

INICIATIVNI ODBOR PODPISNIKOV DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990   

OSNUTEK DOGOVORA 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1986-1990   

V skladu s sistemom družbenega planiranja bo 
dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1986-1990 vseboval naloge, ki jih bo združeno delo 
predhodno oblikovalo v elementih za samoupravno 
sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih plana 
ter jih uskladilo z ustreznimi samoupravnimi spora- 
zumi. Osnutek Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 vsebuje 
naloge skupnega pomena za razvoj SR Slovenije in 
Jugoslavije, ki so bilančno in razvojno utemeljene 
in bi njihovo reševanje kazalo urediti z Dogovorom 
o temeljih plana. Naloge skupnega pomena za raz- 
voj SR Slovenije, tako materialne obveznosti kot 

tudi organizacijske naloge, v tej fazi razumljivo še 
niso mogle biti zasnovane na samoupravnih spora- 
zumih o temeljih planov drugih nosilcev, pač pa so 
v pretežni meri zasnovane na neposrednih stikih z 
nosilci planiranja in tudi že na prvih stikih v okviru 
odbora podpisnikov dogovora. V nadaljnjem 
postopku priprave Dogovora se bodo naloge, ki so 
predmet tega Dogovora v neposrednih stikih med 
nosilci usklajevale, tako da bodo v končni verziji 
Dogovora le takšne rešitve in tise naloge, ki bodo 
pokrite z ustreznimi samoupravnimi sporazumi. 

Osnutek Dogovora dosledno izhaja iz določil 
Zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
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benem planu SR Slovnije glede oblike in vsebine 
tega dokumenta in na tej osnovi predlaga le takšne 
rešitve, ki nedvoumno opredeljujejo materialne in 
organizacijske naloge ter obveznosti in njihove 
nosilce. Skladno s tem so podpisniki Dogovora le 
tisti nosilci planiranja, ki v njem prevzemajo kon- 
kretne obveznosti in odgovornosti za njihovo ures- 
ničevanje. l/se druge naloge in obveznosti, ki niso 
predmet neposrednega samoupravnega urejanja, 

nadalje ukrepi SR Slovenije kot družbenopolitične 
skupnosti ter obveznosti in naloge splošno usmeri- 
tvenega značaja, pa bodo neposredno predmet 
dokumenta Družbenega plana. 

Vse vrednostne opredelitve v osnutku Dogovora 
so izražene v povprečnih cenah leta 1984, do faze 
predloga dogovora pa bodo prevedene v pov- 
prečne cene leta 1985. 

I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE 
GOSPODARSTVA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščine občin Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino, temeljne banke v Ljubljanski banki - Združeni banki, 
Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka — 
Temeljna banka Ljubljana Jugobanka- Temeljna banka Ljub- 
ljana 

1. člen 
Izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega gospo- 

darstva v smeri povečevanja deleža razvojno intenzivnih pro- 
izvodenj, povečanja deleža proizvodnje višje stopnje prede- 
lave in storitev, ki so usmerjeni v izvoz na konvertibilno 
območje in imajo istočasno dolgoročne pogoje za ustvarjanje 
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva, 
zmanjševanja disparitete med proizvodnimi dejavniki, gospo- 
darnejše rabe prostora, energije in surovin ter boljše oskrblje- 
nosti s primarnimi kmetijskimi proizvodi, sprejemajo udele- 
ženci tega dogovora naslednje razvojne vidike za presojo 
proizvodnih in ivensticijskih programov: 
- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 

nja in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja znaten 
pozitivni plačilnobilančni učinek; 

- razvojno-tehnološka intezivnost proizvodnje in storitev, 
za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije proizvod- 
nih procesov in visoka udeležba visokokvalificiranega ustvar- 
jalnega dela; 

- gospodarna raba energije in surovin; 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja, 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporedi- 

tev proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regional- 
nega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne 
možnosti posameznih območij; 

Razvojne kriterije iz prejšnjega odstavka bodo uporabljali 
pri ocenjevanju proizvodnih in investicijskih programov 
nosilci družbenega planiranja v gospodarstvu, zlasti še v 
asociacijah združenega dela v temeljnih bankah in Združeni 
banki Ljubljanske banke, Gospodarski zbornici Slovenije, v 
splošnih združenjih in v družbenopolitičnih skupnostih. 

Rezultati teh vidikov presoje bodo tudi soočeni z vrednote- 
njem narodno gospodarskih učinkov (ekonomska stopnja 
donosa na osnovi prirejenih faktorskih cen). 

Podpisniki si bodo prizadevali, da proizvodne in finančne 
asociacije združenega dela skladno s 16. členom Zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulim delom (Ur. list SFRJ, št. 21 z 
dne 23. aprila 1982) in v skladu s specifičnostmi posamezne 
dejavnosti določijo merila za kriterije in jih kvantitativno opre- 
delijo v samoupravnih sporazumih o temeljih svojih planov. 

Podpisniki se obvezujejo, da bodo razvili v industriji in v 
drugih dejavnostih sistem vrednotenja narodnogospodarskih 
učinkov 1) in ga uveljavili v pravilniku o vsebini investicijskega 
programa. 

Podpisniki bodo za pripravo strokovnih osnov za vrednote- 
nje narodnogospodarskih učinkov (teoretičnih osnov, meto- 

1) Da bi zbol|šall strukturo In učinkovitost naložb kot Je potrebno za doseganje 
razvojnih ciljev, moramo na področju narodno-gospodarskega vrednotenja naložb premostiti obstoječe pomanjkanje enotnega vrednostnega sistema 
(dinar ni enotno merilo vrednosti) v jugoslovanskem gospodarstvu. To bo 
mogoče z načrtno analizo družbenih stroškov v reprodukcijskih povezavah 
slovenskega - jugoslovanskega gospodarstva z zunanjim svetom in z analitič- 
nim ugotavljanjem pristojnih cen predvsem za uporabljena poslovna sredstva 
deviz, delo In znanje. 

dolgij, sistemov informacij ter analiz za enotno vrednotenje) 
angažirali ustrezno znanstveno institucijo. 

2. člen 
Pri podrobnejšem razčlenjevanju kriterijev iz tega dogovora 

pridobe organizacije združenega dela za programe, ki temelje 
na povezovanju organizacij združenega dela v različne 
dohodkovno interesne in poslovne povezave jugoslovan- 
skega gospodarstva, zlasti z namenom realizacije skupnih 
izvoznih programov, prednost, če zagotavljajo večjo udeležbo 
lastnih in združenih sredstev od predpisane. 

3. člen 
Industriji, razen v elektrogospodarstvu in pridobivanju pre- 

moga, nafte, zemeljskega plina, rud barvastih kovin in neko- 
vinskih rudnin, kjer bodo uporabljena specifična merila, so 
minimalne zahteve oziroma omejitve za kvantitativno oprede- 
litev kriterijev s kazalci naslednje: 

1. Minimalni zahtevi glede ustvarjanja višjega dohodka 
ustreza proizvodni oziroma investicijski program, ki zagotav- 
lja letni dohodek na delavca najmanj v višini 3.000 000 din 
izražen v cenah iz leta 1985 in 0,29 dinarjev dohodka na 
uporabljen dinar investicijskih sredstev, upoštevajoč stopnjo 
sredstev za reprodukcijo 15% tekom predvidene življenjske 
dobe investicije po metodi diskontiranja 2). 

2. Novi proizvodni programi oziroma investicijski projekti 
izpolnjujejo minimalne zahteve izvozne usmerjenosti, če 
predvidevajo vsaj 50% svoje proizvodnje za izvoz na konverti- 
bilno področje in neto devizni učinek v konvertibilnih devizah. 
Izvoz osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitar- 
nih surovin (spisek surovin in reprodukcijskega materiala) se 
tu ne upošteva. 

Šteje se, da minimalno zahtevo kriterija izvozne usmerjeno- 
sti zadovljujejo tudi investicijski projekti in programi, ki pred- 
videvajo proizvodnjo osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem 
trgu deficitarnih surovin 3) potrebnih za izvozno proizvodnjo 
in proizvodnjo osnovnih prehrambenih proizvodov. Pri teh 
programih mora biti izpolnjen pogoj, da devizni odliv v kon- 
vertibilnih devizah ne sme biti večji od ene tretjine vrednosti 
nove proizvodnje ter da ga devizno pokrivajo z izvozom v 
reprodukcijsko verigo. 

3. Proizvodni oziroma investicijski programi izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede kriterija razvojno-tehnološke inte- 
zivnosti 4), če ustrezajo eni izmed naslednjih dveh skupin 
zahtev. 

a) - delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delov priprav v 
vrednosti vseh delovnih priprav, ki jih predvideva projekt 
oziroma program, je vsaj 80%, 

— projekt oziroma program predvideva vlaganja v razvoj in 
raziskave povprečno letno vsaj 3% od planiranega bruto do- 
hodka; 

b) - delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo 
znaša vsaj 15% skupnega števila predvidenih zaposlenih de- 
lavcev, 

- program predvideva vlaganja v razvoj in raziskave pov- 
prečno letno vsaj 6% od planiranega bruto dohodka. 

4. Proizvodni oziroma investicijski program ustreza kriteriju 
smotrne rabe energije, če predvidena proizvodna poraba 
energije ne presega 0,6 TJ na 10 milijonov din bruto dohodka 

2). Novodita bodo dana v prilogi dogovora. Dana bo višina vkalkullranlh osebnih dohodkov in višina vrednosti zemljišč, razvrščenih po kategorllah, ki bo 
upoštevana pri izračunu danosti. 

3) (poseben spisek surovin in reprodukcijskega materiala) 
4) Možnosti za izpopolnitev teh zahtev proučuje posebna delovna skupina. 
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in če v primeru modernizacije izboljšuje rabo energije za 15/o 
glede na dosedanjo, merjeno na enoto izdelka. 

5. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje krite- 
rij racionalne rabe osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem 
trgu deficitarnih surovin, če njihova skupna poraba (poseben 
spisek surovin in reprodukcijskega materiala) ne presega 0,8 
denarnih enot na denarno enoto bruto dohodka. 

6. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje krite- 
rij racionalnega zaposlovanja, če predvidena proizvodnja ne 
zahteva več kot 0,5 delavca v bazični industriji oziroma ne več 
kot 1,5 delavcev v predelovalni industriji na 10 milijonov din 
vrednosti investicij v opremo. 

Navedene zahteve se poostrijo ali ublažijo s korektivnim 
faktorjem, ki izraža različnost delovnih rezerv po občinah. 

7. Prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve so na- 
slednje: ... .. » 

Da bi zagotovili smotrno rabo zemljišč, ekonomiko prostora 
in skupno urejanje določenih ekoloških problemov, je le v 
območju oziroma conah, določenih za industrijo izven naselij, 
moč graditi nove gospodarske objekte, ki: 

- imajo škodljive vplive na okolje, ki se jim ni moč izogniti, 
- povzročajo prekomerne prometne obremenitve. 
Novega proizvodnega oziroma investicijskega programa ni 

moč izvajati: , . . 
- če organizacija združenega dela prekomerno onesnažuje 

okolje (zemlja, voda, zrak) 5) razen če predhodno ali z investi- 
cijo samo ne zagotovi sanacije izvora onesnaževanja; 

- če z njim ni zagotovljeno vračanje tehnološke vode v 
najmanj enaki kakovosti kot je voda sprejemnika, pri čemer 
vrnjena voda ne sme biti slabša od drugega kakovostnega 
razreda; , , ». , _ 

- če predvideva uporabo pitne vode za tehnološko vodo. /a 
izjemno šteje tehnološko pogojena uporaba pitne vode ozi- 
roma, če poraba ne presega 96 m na milijon din bruto 
dohodka. , 

Predlagane lokacije za investicijski program ni moč odo- 
briti, če več kot ena četrtina predvidoma zaposlenih na tej 
lokaciji potrebuje več kot pol ure vožnje na delo z javnim 
prometnih sredstvom ali je njihovo bivališče oddaljeno več 
kot 20 km, merjeno po prometnicah. 

4. člen 
Minimalne zahteve in omejitve iz prešnjega člena se v celoti 

uporabljajo pri vrednotenju proizvodnih in investicijskih pro- 
gramov v industriji. 

Za manjše rekonstrukcije in modernizacije v vrednosti pod 
200 mio din, ki ne zahtevajo širitve površin na stari lokaciji niti 
dodatnih stroškov za izgradnjo infrastrukturah objektov in ne 
povzročajo onesnaževanja okolja, se smiselno uporabljajo v 
3 členu opredeljene minimalne zahteve in omejitve. 

V drugih področjih gospodarstva (izven industrije) se mini- 
malne zahteve uporabljajo smiselno v skladu z opredelitvami 
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov ustreznih 
samoupravnih asociacij. Poleg tega se v posameznih pan9" 
gah in dejavnostih uporabijo še nekateri specifični kriteriji 
oziroma minimalne zahteve, ki so opredeljene v nadaljnjih 
členih tega dogovora. ... .... 

Minimalne zahteve in omejitve za proizvode in investicijske 
programe skupnih oziroma spremljajočih dejavnosti organi- 
zacij združenega dela se uporabljajo v okviru vrednotenja 
proizvodnih in investicijskih programov organizacij združe- 
nega dela, ki uporabljajo njihove storitve ali njihov pretežni 
del. 

5. člen 
Temeljne banke, združene v Ljubljansko banko - Združeno 

banko, Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka - 
Temeljna banka Ljubljana in Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov takšen sistem vrednotenja kazalcev za oce- 
njevanje industrijskih investicijskih programov, ki daje posa- 
meznim kriterijem iz tega dogovora naslednji delež v %: 
razvojno tehnološko intenzivnost — 30; izvozna usmerjenost — 
30; racionalna raba energije in surovin - 10; dohodek in 
racionalizacija zaposlovanja - 30. 

6. člen 
Republiški komite za družbeno planiranje četrtletno ugo- 

tavlja in valorizira minimalne zahteve glede kriterijev iz 3. 
člena tega dogovora na podlagi statističnih podatkov o giba- 
nju cen proizvajalcev industrijskih proizvodov in gibanju 
tečaja dinarja do košarice valut. Podpisniki se obvezujejo, da 
bodo to upoštevali pri kriterijih iz svojih planskih aktov. 

Navodilo za uporabo kriterijev za prestrukturiranje gospo- 
darstva in meril za presojo družbeno ekonomske upravičeno- 
sti investicij je sestavni del tega dogovora in se objavi skupaj z 
njim. 

II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Samou- 

pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljanska banka — Zdru- 
žena banka, temeljne banke v Ljubljanski banki, Jugobanka- 
Temeljna banka Ljubljana, Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana. 

7. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samou- 

pravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
prevzemajo organizacije združenega dela - članice Samou- 
pravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
obveznost, da bodo v obdobju 1986—1990 dosegle v pov- 
prečju za okoli 2,5 krat 6 hitrejše povečanje izvoza blaga in 
storitev od povečanja proizvodnje in tako realizirale v letu 
1990 realno za okoli 46% večji izvoz v primerjavi z letom 1985 
(konvertibilno področje). 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih planov in s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino za 
obdobje 1986-1990 bodo članice Samoupravne interesne 
skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino sprejele 
svoje konkretne izvozne obveznosti in tako prevzele svoj 
delež odgovornosti za uresničevanje plačilno bilančnih in 
devizno bilančnih razmerij. 

Večje vključevanje organizacij združenega dela v izvoz 
bodo članice Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino podpirale z nadaljnjim samoupravnim 
združevanjem dinarskih sredstev v okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino v višini naj- 
manj 2,8% od davčne osnove, s katerimi bodo selektivno 
spodbujale konvertibilni devizni priliv na ravni republike. 

8. člen 
V skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 

ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1986-1990 bodo 
članice Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino združevale devizna sredstva za skupne 
potrebe ter odplačila fiksnih in garantiranih obveznosti do 
tujine za objekte splošnega družbenega in skupnega gospo- 
darskega pomena7. 

9. člen 
Izvršni svet SR Slovenije bo predlagal Skupščini SR Slove- 

nije da se nadaljuje politika olajšav pri plačevanju davka in 
prispevka iz dohodka TOZD. Organizacije združenega dela, ki 
izvažajo na konvertibilno področje, bodo združevale soraz- 
merno manj sredstev za hitrejši razvoj SAP Kosovo in drugih 
republik, ki bodo imele v obdobju 1986-1990 status manj 
razvitega območja. 

10. člen 
Za večje vključevanje združenega dela v mednarodno 

menjavo in povečevanje izvoza proizvodov višje stopnje obde- 
lave na konvertibilno področje bosta Gospodarska zbornica 
Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 

6. Nominalno bi to pomenilo okoli 10% povprečno letno rast Izvoza (okoli 12 % 
na konvertibilno področje). 

7. V okviru skupnih potreb gre za gnojila in zaščitna sredstva za kmetijstvo, 
komunalo, nekatere prometne dejavnosti, energetiko in delno ostalo infrastruk- 
turo, Informativno dejavnost, potrebe družbenih dejavnosti (izobraževanje, razi- 
skovalna dejavnost, otroško varstvo, zdravstvo, kultura, telesna kultura, soci- 
alno skrbstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje), obmejno sodelovanje, za 
sodelovanje z deželami v razvoju, za potrebe družbenopolitične skupnosti in 

5. Razdelano bo v posebnih »Navodilih«. 
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odnose s tujino izvajali organizacijske aktivnosti za povezova- 
nje zainteresiranih organizacij združenega dela v reprodukcij- 
ske celote na celotnem območju Jugoslavije. 

Za doseganje trajnejše izvozne usmeritve slovenskega 
gospodarstva bo Gospodarska zbornica Slovenije usmerjala 
organizacije združenega dela v izdelavo konkretnih izvoznih 
programov na osnovi dolgoročne strategije nastopa na posa- 
meznih tržiščih. Ta bo temeljila na dolgoročnih razvojnih 
načrtih posameznih organizacij združenega dela, usklajenih 
po blagovnih skupinah, upoštevaje absorbcijske možnosti 
posameznih tržišč. Usklajevanje bo potekalo v splošnih zdru- 
ženjih in sekcijah v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 

Gospodarska zbornica Slovenije si bo še naprej prizadevala 
za boljšo organiziranost zunanjetrgovinske mreže in pospeše- 
vanje skupnih oblik nastopov naših OZD na tujih trgih, še 
posebej pa bo skrbela za nadaljnje usposabljanje kadrov, ki 
delajo na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

V povezavi s predstavništvi bo tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije okrepila pravno pomoč in druge konzultantske sto- 
ritve združenemu delu. 

11. člen 
Večjo usmerjenost v izvoz na konvertibilno področje bodo 

banke prednostno zagotavljale s kratkoročnim kreditiranjem 
izvoza in priprave izvoza, zlasti pri kreditiranju izvoza opreme 
in izvajanju investicijskih del v tujini, posebno v državah v 
razvoju. 

Banke bodo prioritetno zagotavljale realizacijo dogovorje- 
nih programov, ki pospešujejo sodelovanje z obmejnimi ob- 
močji. 

12. člen 
Zaradi pospeševanja skupnih vlaganj s tujimi partnerji bo 

Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Ljubljansko banko 
- Združeno banko pripravljala preglede projektov (kataloge), 
8) kjer je združeno delo zainteresirano za sovlaganje tujih 
partnerjev ter jih tudi posredovala preko svojih predstavništev 
v tujini zainteresiranim potencialnim sovlagateljem. 

Pri sklepanju pogodb o sovlaganjih tujih partnerjev bo 
banka opravljala ustrezne finančne posle in v okviru razpolož- 
ljivega garancijskega potenciala, dajala potrebne garancije 
svojim članicam in komitentom. Gospodarska zbornica Slove- 
nije bo tudi v prihodnje izvajala in nudila pravno pomoč 
zainteresiranim organizacijam združenega dela. 

13. člen 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo v okviru Jugosla- 

vije zavzemal, da bo pri obmejnem gospodarskem sodelova- 
nju na podlagi opredeljene politike sodelovanja s sosednjimi 
državami imela prednost pri menjavi proizvodnja iz obmejnih 
območij. Za uresničitev tako opredeljene politike sodelovanja 
bodo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije OZD, ki oprav- 
ljajo posle obmejne blagovne menjave in OZD, katerih blago 
se izvaža in uvaža iz sosednjih držav, uskladile svoje plane 
izvoza in uvoza ter v okviru interesnih skupnosti za razvoj 
obmejnega gospodarskega sodelovanja in v okviru Gospo- 
darske zbornice Slovenije, opredelile načine za njihovo ures- 
ničevanje. 

III. 2APOSLOVANJE 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni 

sveti Skupščin občin, mesta Ljubljane in Maribora, Obalne 
skupnosti Koper, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlova- 
nje, Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje, Izo- 
braževalna skupnost Slovenije, Posebne izobraževalne skup- 
nosti, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slo- 
venije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

14. člen 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, samo- 

upravne interesne skupnosti za zaposlovanje v občinah, v 
mestih Ljubljana in Maribor ter v Obalni skupnosti Koper, 
bodo na osnovi posebnih samoupravnih sporazumov, veljav- 

8) Prvi tak pregled bo Gospodarska zbornica Slovnije pripravila na osnovi 
&ikete že v fazi med osnutkom in predlogom tega Dogovora. 

nih za to srednjeročno obdobje, sprejemale letne načrte zapo- 
slovanja, v katerih bodo uresničevale usmeritve in naloge iz 
družbenih planov glede politike zaposlovanja in skupaj z 
ostalimi podpisniki uveljavljale načelo produktivnega zapo- 
slovanja, kadrovsko štipendiranje za načrtno in organizirano 
zadovoljevanje kadrovskih potreb, zaposlovanje kadrovskih 
štipendistov in pripravnikov, ki končujejo usmerjeno izobra- 
ževanje, zlasti pa spodbujale specializacijo in druge oblike 
podiplomskega izobraževanja doma in v tujini. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, samou- 
pravne interesne skupnosti za zaposlovanje, Izobraževalna 
skupnost Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti, 
medobčinske gospodarske zbornice Slovenije in Zveza sindi- 
katov Slovenije bodo z usklajevalno aktivnostjo pri oblikova- 
nju družbenih planov občin, poskrbele za uresničitev usmeri- 
tev iz Smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje od 
1986 do 1990 o predvideni rasti produktivnosti in glede na 
možnosti in potrebe na posameznih območjih omogočale rast 
zaposlovanja za največ 1,3% poprečno letno, prt tem pa bodo 
zlasti spodbujale hitrejšo rast števila deiavcev v vseh dejavno- 
stih drobnega gospodarstva. 

15. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije Do preko splošnih zdru- 

ženj zagotovila oblikovanje samoupravnih sporazumov, v 
okviru katerih se bodo delovne organizacije sporazumele o 
pogojih in standardih organiziranja in izvajanja pripravništva 
V samoupravnih sporazumih bodo tudi opredeljene naloge za 
delovne organizacije, ki teh standardov zaradi neustreznih 
kadrovskih in tehnološko-organizacijskih pogojev ne morejo 
izpolniti. Te bodo dolžne pogodbeno zagotavljati izvajanje 
pripravništva v sorodnih delovnih organizacijah, ki te stan- 
darde izpolnjujejo ter v ta namen tudi medsebojno opredeliti 
strokovne in materialne obveznosti. Za področje družbenih 
dejavnosti bo oblikovanje takšnih samoupravnih sporazumov 
zagotovil Izvršni svet preko pristojnih republiških upravnih 
organov in samoupravnih interesnih skupnosti na posamez- 
nih področjih dejavnosti. 

16. člen 
Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 

nije, medobčinske gospodarske zbornice in samoupravne 
interesne skupnosti za zaposlovanje, bodo spodbudile aktiv- 
nosti s ciljem, da organizacije združenega dela zagotovijo več 
sredstev za dopolnjevanje znanja svojih delavcev za prekvali- 
fikacije v zvezi s posodabljanjem proizvodnega in delovnega 
procesa, za izboljšanje poklicne in strokovne izobrazbe zapo- 
slenih skladno s procesi prestrukturiranja. 

Za razreševanje problema ekonomskih in tehnoloških pre- 
sežkov delavcev bodo podpisniki v organizacijah združenega 
dela, na osnovi 37. člena zakona o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti, zagotovili namensko združeva- 
nje sredstev za izvajanje programov prezaposlovanja, preu- 
sposabljanja in dodatnega izobraževanja delavcev v obsegu 
in poklicni strukturi, kot bo predvideno s programi prestruktu- 
riranja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

17. člen 
^ Izvršni svet skupščine SR Slovenije, Zveza skupnosti SR 
Slovenije za zaposlovanje in Skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja bodo v tem planskem obdobju izpolnili 
obveznost in naloge, glede poenotenja in posodobitve infor- 
macijskega sistema in informacijske tehnologije za kadre in 
zaposlovanje, tako da bo lahko postal podlaga za izdelavo 
kadrovskih programov v temeljnih organizacijah združenega 
dela, za sestavo letnih načrtov zaposlovanja, predvsem pa 
tudi za tekoče pokrivanje potreb po delavcih z iskalci zaposli- 
tve na ravni regij, republike in na celotnem področju Juaosla- 
vije. 
IV. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA 
V INDUSTRIJI9 

Podpisniki: X) Splošno združenje za inženiring, Gospodar- 
9. Uresničitev nalog, ki jih prevzamejo posamezni podpisniki tega poglavja in 

se nanašajo na obveznosti glede izvoza, konvertibilnega izvoza in pokrivanje 
uvoza z izvozom, bo v precejšnji meri odvisno od pogojev gospodarjenja, zlasti 
od razpolagalne pravice z devizami in od možnosti uvoza opreme. Zaradi tega se 
bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v okviru svojih pristojnosti pri sprejemu 
plana SR Slovenije, zlasti pa pri pripravi Jugoslovanskega plana 1986-1990, in pri 
oblikovanju tekoče ekonomske politike zavzemal za takšne pogoje, ki bodo v 
največji meri omogočali uresničitev teh nalog. 
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ska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, 
Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, SOZD Združeni proizvajalci strojne opreme 
(ZPS), Poslovna skupnost TAM, SOZD Iskra, SOZD Gorenje, 
SOZD Agros, DO Tomos, Poslovna skupnost tekstilne indu- 
strije, Industrija usnja Vrhnika, Konus, Tovarna usnja Kamnik, 
Tovarna usnja Slovenj Gradec, Peko, Alpina, Ciciban, Lilet, 
Toko, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, posebna razisko- 
valna skupnost za elektrokovinsko industrijo pri Raziskovalni 
skupnosti Slovenije, ČGP Delo, čGP Večer, CTP Ljudska 
pravica, Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj. 

18. člen 
Banke bodo ob upoštevanju kriterijev iz tega dogovora 

dajale prednost zlasti tistim razvojnim programom, ki bodo 
zadoščali merilom o družbeno ekonomski upravičenosti inve- 
sticij, zagotavljali specializacijo proizvodnje, stabilnejše 
reprodukcijske tokove, multiplikativne učinke, sočasne 
učinke moderne organizacije, tehnologije, znanosti in izobra- 
ževanje ter informatike in, ki se na osnovi združevanja dela in 
sredstev trajnejše reprodukcijsko povezujejo za realizacijo 
kompleksnih ponudb oziroma objektov, kot so: energetski 
objekti, procesni objekti in linije, proizvodni sistemi, tehnolo- 
ško zahtevnejši sistemi za izboljšanje in zaščito okolja, inte- 
grirani telekomunikacijski sistemi, objekti s kompleksnimi 
sistemi za nadzor in vodenje v industriji, energetiki in pro- 
metu, računalniki in mikroelektronika. 

Banke z območja SR Slovenije bodo usmerjale 30% razpo- 
ložljivih dolgoročnih sredstev za kreditiranje osnovnih in traj- 
nih obratnih sredstev pri izvozno usmerjenih investicijah. Za 
kreditiranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v 
tujini pa bodo usmerjale vsaj 15% in za kreditiranje prodaje 
opreme na domačem trgu vsaj 10% sredstev razpoložljivih za 
tekoče poslovanje preko 1 leta. 

Banke bodo s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
usmerjale de! kreditnega potenciala v pospeševanje razvoja 
ključnih tehnoloških področij (mikroeiektronska tehnologija, 
programska oprema, robotika, tehnologija tekočih kristalov, 
biotehnologija). Pri tem bodo še posebno prednost imeli 
projekti, na katerem združuje delo in sredstva širši krog orga- 
nizacij združenega dela oziroma drugih institucij raznih de- 
javnosti. 

19. člen 
Podpisniki dogovora zlasti večji proizvodni sistemi predv- 

sem na področju razvojno tehnološko intenzivnih dejavnosti 
(SOZD Iskra, SOZD ZPS in drugi podpisniki dogovora) bodo v 
skladu s svojimi potrebami organizirali aktivnosti za povezo- 
valno raziskovalno dejavnost in inovacije in organizirali per- 
manentno in dopolnilno izobraževanje ter svojih strokovnih 
delavcev (zlasti na srednji in visoki stopnji izobraževanja in v 
ta namen svojih samoupravnih sporazumih in splošnih akti«) 
sprejeli ustrezne obveznosti. 

20. člen 
Podpisniki dogovora bodo zagotovili kvaliteto odločanja v 

poslovanju, proizvodnji in medsebojnih odnosih, zlasti z 
aktivnostmi na področjih: 

- razvoja tehnološke infrastrukture: standardizacija, uniti- 
kacija, tipizacija sklopov, atestiranje v skladu z mednarodno 
uveljavljeno prakso, itd; 
- uveljavljanja vseh oblik industrijske lastnine; 
- tehnično-tehnološke informatike; 
- doslednejšega izpolnjevanja medsebojnih tehnično-teh- 

noioških obveznosti. . 
Te naloge bodo vgradili v svoje planske akte in po potrebi 

pripravili konkretne programe aktivnosti. 

21. člen 
Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodnje, ki na osnovi razvojno 
tehnološke intenzivnosti, posodabljanja tehnoloških postop- 
kov in opreme ter zaokroževanja zmogljivosti prispeva k raz- 
vojnemu impulzu celotnega gospodarstva in zagotavlja večji 
delež konvertibilnega izvoza s povečanjem neto deviznih 
učinkov, prevzemajo udeleženci dogovora naslednje naloge: 

- Sestavljena organizacija združenega dela Združeni proiz- 

vajalci strojne opreme bo kompletirala obstoječe in razvila 
nove proizvodne programe, z višjo stopnjo predelave in kom- 
pleksnejšo ponudbo objektov, linij in postrojenj z ustreznimi 
proizvodnimi tehnologijami. Na osnovi dolgoročne tehnolo- 
ške in proizvodne delitve dela bo organizirala kompleksni 
inženiring, ob sodelovanju z drugimi OZD, zlasti z nosilci 
proizvodnih tehnologij, razvojno-raziskovalnimi in svetoval- 
nimi OZD ter s tujimi partnerji. 

Na tej osnovi bo SOZD ZPS razvila in dopolnila ponudbe za 
kompletne objekte in linije na področjih: energetike, tran- 
sporta in skladiščenja, procesne industrije, agroživilstva, 
gradbeništva in komunale, ekologije, obdelovalnih strojev in 
sistemov, lesarstva, usnjarsko-čevljarske in tekstilne indu- 
strije in površinske zaščite. 

V okviru konzorcija za izgradnjo hidroenergetske verige na 
Savi in Muri bo SOZD ZPS opravila potrebne raziskave za 
razvoj turbinske in hidromehanske opreme ter usposobila 
kadre in proizvodne kapacitete za proizvodnjo te opreme. 

Z uresničevanjem zgoraj naštetih usmeritev bo SOZD ZPS 
povečala izvoz, ki bo leta 1990 predstavljal 40% eksterne 
realizacije, konvertibilni izvoz pa okoli 20% eksterne realiza- 
cije, pri čemer bo dosegla stopnjo pokritja uvoza z izvozom na 
konvertibilnem področju vsaj 300%. 

- V okviru Poslovne skupnosti TAM bodo njene članice na 
osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana in ob 
sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi organizacijami 
povečevale delež proizvodnje sodobno zasnovanih gospodar- 
skih cestnih motornih vozil in priključnih vozil ter dosegale 
21% delež konvertibilnega izvoza v eksterni realizaciji ob 
stopnji pokrivanja uvoza z izvozom vsaj 130%. Te rezultate jim 
bo omogočila povečana konkurenčnost na domačem in tujem 
trgu, ki jo bodo dosegale s posodabljanjem in novim osvaja- 
njem vseh kategorij vozil ob povečanem deležu lastnega 
znanja in dela v proizvodnji. 
- Sestavljena organizacija združenega dela Agros bo nada- 

ljevala prestrukturiranje porizvodnje na višjo tehnološko 
raven. Dokompletirala bo linije kmetijskih strojev z gorsko 
mehanizacijo ter s samoprevoznimi stroji ter dvignila produk- 
tivnost dela za 30%. Zaradi pospešitve tehničnega in tehnolo- 
škega razvoja bo ustanovljen inštitut za kmetijsko mehaniza- 
cijo. Z obstoječim in novim sortimentom bo dosežen 25/o 
delež konvertibilnega izvoza v fizičnem obsegu proizvodnje, 
ob 250% pokrivanju uvoza z izvozom. . . 
- Delovna organizacija Tomos bo nadaljevala prestruktun- 

ranje z modernizacijo opreme in tehnologije ter komplemen- 
tarnim povezovanjem s kooperanti in drugimi poslovnimi 
partnerji preko Skupnosti motorne industrije Tomos. Na tej 
osnovi sprejema obveznost, da bo izvozila najmanj polovico 
od celokupne proizvodnje. 

- Sestavljena organizacija združenega dela Iskra bo pove- 
zovala in izvedla aktivnosti pri realizaciji ključnih razvojnih 
projektov na področjih mikroelektronike, računalništva tele- 
komunikacij in aktorike (avtomatika, kibernetika, robotika). Z 
realizacijo programov s teh projektnih področij bodo zagotov- 
ljene tehnološke osnove za nadaljnji razvoj elektroindustrije 
ter večjo avtomatizacijo in informatizacijo drugih področij 
gospodarstva in družbe. , .. „ 

Iskra bo osvojila nove gostotne generacije mikroelektron- 
skih verzij, zagotovila polno načrtovalsko, razvojno in proiz- 
vodno izkoriščanje dosedaj izgrajenih zmogljivosti ter uspo- 
sobila strokovnjake uporabnikov za načrtovanje integriranih 
vezij; izpopolnila bo domačo proizvodnjo in razvoj aplikacije 
računalnikov; v projektu telekomunikacije bo realizirala proiz- 
vodnjo digitalnih telekomunikacijskih naprav in sistemov kot 
osnove za integralna telekomunikacijska omrežja; s Projek- 
tom aktorika pa proizvodnjo mikroračunalniško podprtih 
naprav in sistemov za avtomatizacijo v cestnem in železni- 
škem prometu ter energetiki in za avtomatizacijo ter robotiza- 
cijo raznih obdelovalnih tehnologij. 

Z navedenimi inovacijsko in tehnološko intenzivnimi pro- 
grami in s posodobitvijo drugih programov (sklopi in ele- 
menti) bo v Iskri leta 1990 delež konvertibilnega izvoza v 
eksterni realizaciji znašal 40%, ob stopnji pokritja uvoza z 
izvozom vsaj 200%. J , „ . .  

_ Sestavljena organizacija združenega dela Gorenje bo na 
podlagi tehnološke posodobitve opreme ter nadaljnjega pre- 
strukturiranja organizacije, upravljanja in proizvodnje, realizi- 
rala tehnološko zahtevnejše programe (nove generacije 
gospodinjske opreme, tehnološko proizvodne in informacij- 

poročevalec 



ske opreme, programi za živilstvo in kmetijstvo), ki bodo 
omogočili konkurenčno povečanje konvertibilnega izvoza. 
Delež konvertibilnega izvoza v eksterni realizaciji bo znašal 
leta 1990 30%, ob stopnji pokritja uvoza z izvozom vsaj 150%. 

22. člen 
Posebna raziskovalna skupnost za elektrokovinsko indu- 

strijo pri Raziskovalni skupnosti Slovenije bo pospešila 
načrtno usklajevanje razvojno raziskovalnega dela, s povezo- 
valno koncentracijo ustreznih strokovnjakov in razvojnih 
sredstev za tehnološki razvoj, upeljavo proizvodnje in razne 
modalitete aplikacij sistemov in sestavin za avtomatizacijo 
proizvodnih in upravljalskih procesov. V tem okviru bodo 
udeleženke Razsikovalne enote za robotizacijo letno podvo- 
jile vložena raziskovalna sredstva v primerjavi z letom 1985, 
predvsem na osnovi svobodne menjave dela, za izvedbo skup- 
nega projekta razvoja, proizvodnje in uporabe določenih vrst 
robotov, podsklopov, robotiziranih linij in znanj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo glede na pomen 
mikroelektronskih tehnologij za nadaljni razvoj združenega 
dela, predvsem pri inovacijski in tehnološki intenzifikaciji 
industrijskih panog in družbenih dejavnosti z uvajanjem infor- 
macijskih tehnologij, v organih federacije prizadeval za uve- 
ljavitev carinskih in drugih olajšav pri uvozu ali najemu 
opreme za te namene. 

Zaradi posodibitve proizvodnih tehnologij in poslovnih pro- 
cesov, ki je pogoj za uspešnejšo proizvodnjo ter konkurenčno 
nastopanje na mednarodnih trgih, bodo banke s kreditno 
politiko pospeševale uvajanje računalniškega krmiljenja pro- 
izvodnih in poslovnih procesov, računalniško podprto kon- 
struiranje in planiranje ter v ta namen odprle posebno kre- 
ditno linijo. 

23. člen 
Zaradi učinkovitejšega nastopa v tujini bo Splošno združe- 

nje za inženiring poskrbelo za integracijske procese projek- 
tantskih organizacij in v sodelovanju z industrijskimi, razisko- 
valnimi, gradbenimi in drugimi organizacijami združenega 
dela ter s povezovanjem tržnoraziskovalnih, ravzojno projek- 
tantskih, poslovno komercialnih, kreditno finančnih, organi- 
zacijsko izvajalskih in montažnih del spremljalo in usklajevalo 
kompleksno ponudbo programov, objektov in proizvodnih 
linij. Pri tem bodo udeleženci vključevali bistveno večji delež 
domače opreme in tehnologije, še zlasti na tujih trgih. 
Splošno združenje za inženiring bo v okviru teh integracijskih 
povezovanj izdelalo pregled kadrovske specializacije in refe- 
renčnih izkušenj. 

24. člen 
Članice Poslovne skupnosti tekstilne industrije Slovenije 

bodo s tehnološko posodobljeno opremo povečale izvoz na 
konvertibilna tržišča od 176 milijonov dolarjev v letu 1985 na 
270 milijonov dolarjev v letu 1990. 

OZD usnjarsko-predelovalne industrije bodo povečale 
skupni izvoz od 144 milijonov dolarjev (konvertibilnega od 
111 milijonov dolarjev) v letu 1985, na 205 milijonov dolarjev 
(konvertibilnega na 157 milionov dolarjev) v letu 1990. 10) 

25. člen 
Za zagotovitev večje proizvodnje surovin in reprodukcij- 

skega materiala ter za njeno modernizacijo bodo organizacije 
združenega dela črne in barvne metalurgije, nekovin, bazne in 
predelovalne kemije, na podlagi materialnih in drugih plansko 
analitskih bilanc pripravile samoupravne sporazume, s kate- 
rimi bodo med seboj in s porabniki proizvodov uskladile 
proizvodne namere in druge pogoje ter za izvedbo zagotovile 
potrebne surovine, energijo, investicijska sredstva, devize, 
kadre in prostor. 11) 

10. Ob planskem usklajevanju v Splošnem združenju usnjarsko-predelovalne 
Industrije so delovne organizacije IUV, Konus, Tu Kamnik, TUŠ, Peko, Alpina, 
Ciciban, Lllet In Toko posredovale 48 programov v skupni vrednosti 14,4 milijona 
din (cene 1984); od tega nad 73% z Izvozno usmeritvijo, 12,5% v varstvo okolja, 
10,4% za varčnejšo porabo energije ter 3,6% za razvojno raziskovalno dejavnost. 
11. Izbor konkretnih projektov, ki bodo predmet Dogovora zaenkrat še ni oprav- 
ilen. Menimo pa, da se bodo v Dogovor o temeljih plana SR Slovenije za obdob|e 
1986-1990 lahko vključevali le tisti Investicijski projekti surovinske dejavnosti, ki 
bodo že v takšni tazi, da se bo lahko prišlo na njihovo takojšnjo realizacijo. To 
pomeni, da imajo zaključeno finančno konstrukcijo, zagotovljene potrebne ener- 
getske in surovinske vložke ter da zadoščajo prostorskim in ekološkim zahte- 
vam. Organizacije združenega dela predvidevajo izvedbo programov, ki so v 
prilogi. 

26. člen 
Organizacije združenega dela »Delo«, »Večer«, »Ljudska 

pravica«, »Dnevnik«, ki opravljajo proizvodne storitve za 
izdajo časopisno političnih dnevnikov »Delo«, »Večer«, 
»Dnevnik« bodo na temelju samoupravnega sporazuma z 
interesnim združevanjem pridobili sredstva za izvajanje uskla- 
jenega programa izpopolnitve tiskarskih zmogljivosti. Večji 
del sredstev bodo zagotovile iz lastnih sredstev ter kreditov. 

Za zagotovitev nemotene oskrbe s časopisnim papirjem 
družbeno pomembne informativne dejavnosti bo tovarna 
celuloze in papirja Djuro Salaj s samoupravnim sporazumeva- 
njem dolgoročno na trajni osnovi uredila nemoteno eno- 
stavno reprodukcijo in z omenjenim samoupravnim sporazu- 
mov dogovorjeni obseg razširjene reprodukcije. 

V. ENERGIJA 
Podpisniki: Samoupravna interesna skupnost energetike 

SR Slovenije, Posebna samoupravna interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije, 
Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR 
Slovenije, INA-Nafta Lendava, Poslovna skupnost energetsko 
industrijske cone Koper, Splošno združenje energetike SR 
Slovenije, Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slo- 
venije, Sestavljena organizacija Rudarsko elektroenergetski 
kombinat Franc Leskošek Luka Titovo Velenje, Sestavljena 
organizacija združenega dela Revirski energetski kombinat 
Edvarda Kardelja Trbovlje, Sestavljena organizacija združe- 
nega dela Petrol, Ljubljana, Poslovna skupnost za realizacijo 
programa gazifikacije Slovenije, Železniško gospodarstvo 
Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, 
temeljne banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana, Raziskovalna skupnost Slovenije - Enota za odkri- 
vanje in raziskovanje surovin splošnega pomena, Zveza sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. 

27. člen 
Zaradi racionalnejšega ravnanja z energijo bodo: 12) 
- Posebna Samoupravna interesna skupnost elektrogo- 

spodarstva in premogovništva SR Slovenije bo zagotovila, da 
se bodo elektrarne na klasično, kot tudi na jedrsko gorivo v 
prihodnje gradile za kombinirano proizvodnjo električne in 
toplotne energije povsod, kjer je to ekonomsko upravičeno. 
Pri že zgrajenih objektih pa bo proučila in zagotovila možnost 
izkoriščanja odpadne toplote. 

- Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program 
ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za 
prenovo stanovanjskih objektov in stanovanj tudi za take 
posege, ki bodo izboljševali toplotno izolacijo in s tem zmanj- 
ševali porabo energije. 

Samoupravna interesna skupnost Energetike SR Slovenije 
bo zagotovila potrebna dodatna sredstva za možnost izkoriš- 
čanja novih energetskih virov. 

Proizvodnja in poraba energije bo zagotovljena ob upošte- 
vanju zahtev po ohranjanju zdravega in čistega okolja. 

28. člen 
Premogovniki v SR Sloveniji bodo v obdobju 1986-1990 

proizvedli elektrogospodarstvu in drugim porabnikom 
naslednje količine premoga 13): 
v mio ton skupaj 

1986-1990 
Od tega za 

potrebe 
elektrgos. 

Rudarsko elektroenergetski kombinat 
FLL Titovo Velenje 
- lignit 
-rjavi premog 
Revirski energetski kombinat E. Kardelj, 
Rudniki rjavega premoga Slovenije 
- rjavi premog 
- lignit 

24,5 
0,4 

10,78 
0,7 

19,6 

7,0 

12. Ta problematika je že urejena z družbenim dogovorom o ukrepih In aktivno- 
stih za racionalno ravnanje z energijo Iz katerega povzemamo nekatere naloge. 
13. Rast proizvodnje lignita v SR Sloveniji bo v tem obdobju beležna predvsem 
zaradi prtčetka eksploataclje v novem nahajališču Globoko. Proizvodnja rjavega 
premoga se bo povečala v obstoječih premogovnikih in v novem premogovniku 
na petišovskem polju. 



Za zagotovitev tega obsega proizvodnje bodo vlaganja v 
osnovna sredstva v slovenske premogovnike predvidena 
predvsem za: nadomestne objekte Preloge, Jamo Šoštanj, 
odvodnjavanje severozahodnega in centralnega stebra 15, 
odpiranje novih slojišč v Hrastniku, Trbovljah, Senovem, Kani- 
žarici in Laškem, odpiralna dela v jami Kotredež, površinski 
kop »Bukova gora« ter v povečanje mehaniziranosti odkopov, 
opremo za mehanizirano izdelavo prog, modernizacijo tran- 
sporta in za nakup vagonov za prevoz premoga tako v okviru 
SR Slovenije kot tudi za dobavo premoga iz drugi SR in SAP. 
Poleg tega bodo vlaganja namenjena tudi za odpiranje novih 
nahajališč premoga (Lendava, Dol-Hrastnik, Globoko, Kotre- 
dež-zahod Krmelj, in površinski kop »Frančiška Sever«, ki 
bodo pričeli z redno proizvodnjo po letu 1990 ter omogočili 
dodatno povečanje proizvodnje rjavega premoga in lignita. 

Prav tako so predvidena vlaganja za povečanje proizvodnje 
in predelave uranove rude v rudniku urana Zirovski vrh v 
odvisnosti od potreb druge nuklearne elektrarne. 

Samoupravna interesna skupnost energetike Slovenije in 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije bosta zaradi neza- 
dostne proizvodnje premoga v Sloveniji zagotovili manjka- 
jočo dobavo premoga iz drugih republik in pokrajin v obsegu 
okoli 4 mio ton lignita in 2,9 mio ton rjavega premoga ter za 
potrebe industrije okoli 1,9 mio ton kvalitetnejšega premoga 
iz uvoza. 

29. člen 
Za pokrivanje potreb po električni enegiji v SR Sloveniji v 

obdobju 1986-1990 bodo v tem obdobju zgrajeni novi proiz- 
vodni elektroenergetski objekti s skupno instalirano močjo 
okoli 347 MW 14), od tega v SR Bosni in Hercegovini 100 MW. 

Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije bo 
v tem obdobju zagotovila pričetek obratovanja naslednjih 
proizvodnih objektov: hidroelektrarna Mavčiče 38 MW (priče- 
tek obratovanja I. 1986), Jez Melje 1 MW (1986), Fala 9. in10. 
aqreqat 40 MW (1990), Vrhovo 35 MW (1988), Boštanj 35 MW 
(1989) Hrastje 22 MW (1990), Blanca 35 MW (1990), Lomščica 
2 MW (1987), Zadlaščica 7 MW (1987) in Veržej 22 MW (1990) 
ter Bistrica (v Avstriji) 10 MW (1990). Izven SR Slovenije bo za 
potrebe Slovenije zagotovila izgradnjo termoelektrarne Uglje- 
vik II 100 MW (1989) z ustreznim povečanjem zmogljivosti 
premogovnika. 

V obdobju 1986-1990 bomo nadaljevali z zastavljenim pro- 
gramom izgradnje malih hidroelektrarn ter nalogmi za zago- 
tovitev otočnega obratovanja. 

Za zagotovitev potreb po električni enegiji po letu 1990, bo 
Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije že v 
tem obdobju pričela pripravljati in graditi proizvodne objekte 
z instalirano močjo okoli 700 MW V tem okviru hidroelek- 
trarne Brestanica 35 MW, Mota 22 MW, Krško 35 MW, Gibina 
22 MW, Brežice 35 MW, Mursko Središče 22 MW, in termo- 
elektrarno - toplarno Trbovlje III 210 MW 15). 

30. člen 
Za realizacijo navedenih razvojnih programov na področju 

elektroenergetike in premogovništva bo posebna samou- 
pravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije v obdobju 1986-1990 vložila po cenah 
iz leta 1984 okoli 127,1 mlrd din in sicer: za objekte, ki bodo 
zgrajeni do leta 1990; v proizvodne objekte 53 mlrd din, 
prenosne objekte 7,5 mlrd din, objekte distribucije 110 kV 5,4 
mlrd din, objekte primarne energije 34,6 mlrd din, informa- 
tivni sistem 7,1 mlrd din, investicijsko dokumentacijo in raci- 
onalno rabo energije 4,3 mlrd din ter program razvoja malih 
hidroelektrarn 2,6 mlrd din. Za objekte kontinuitete, katerih 
pričetek izgradnje je predviden v obdobju 1986-1990 in bodo 
dajali energijo po letu 1990, je predvideno 12,6 mlrd din 16). 

Sredstva potrebna za realizacijo navedenega programa raz- 

16) Sredstva za ob|ekte kontinuitete z ob|ekti primarne energije, Pr°9'amom 
prenosnih in distribucijskih objektov niso "»dostna. :Sa?°"!lrgon®lrd ^1^6 
skupnost IS elektrogospodarstvo in premogovništvo lih načrtuje 90 mlrd din več. 
14. Dejansko bo instalirana moč elektroenergetskega sistema porasla le za 289 
MW, ker bo v tem času prenehalo obratovanje 58 MW dotrajanih zmogljivosti v 
HE Fala in TE Trbovlje I.    , 
15. TI objekti so z optimizacijo izbora ob|ektov kontinuitete že predlagani. 
Manjkajoči ob|ektl bodo Izbrani z naslednjo optlmlzaci|o med na»|ed" |ml mož- 
nimi objekti: NE Prevlaka, TE-TO Šoštanj, TE-TO Brestanica, TE-TO Šiška, TE TO 
Dolsko, TE-TO Maribor In TE Tuzla B v SR BIH. 

voja bodo predvidoma zagotovljena z naslednjimi viri: 
- lastna sredstva v višini 17,1 mlrd din; 
- združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela 

po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 15,0 mlrd din; 17) 
- del sredstev od prodajne cene električne energije in 

premoga v višini 20,3 mlrd din; 
- prispevek od porabnikov električne energije vključno z 

prispevki porabnikov na osnovi povečane priključne moči v 
višini 70,4 mlrd din; , . . 

- sredstva raziskovalne skupnosti SRS v višini 0,4 mlrd din, 
- dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank v 

višini 3,9 mlrd din. 

31. člen 
Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin 

SR Slovenije, Poslovna skupnost za realizacijo programa 
gazifikacije Slovenije, Poslovna skupnost za izgradnjo ener- 
getsko industrijske cone Koper, Sestavljena organizacija 
združenega dela Petrol Ljubljana in INA-Nafta Lendava bodo 
pri uresničevanju energetske bilance ter politike proizvodnje, 
nabave, transporta in distribucije naftnih derivatov in zemlj- 
skega plina za energetske in neenergetske namene v SR 
Sloveniji zagotovili, da bodo investicije prvenstveno usmer- 
jene v: ■ i- 

1. Geološke raziskave indiciranih nahajališč nafte in zemelj- 
skega plina ter pridobivanja nafte in plina v SR Sloveniji; 

2. Predelavo in oplemenitenje nafte in zemeljskega plina ter 
proizvodnjo mazil; 

3 Širitev magistralnega plinovodnega sistema na odcepih 
Lesce, Zagorje, Žalec, Prebold, Ptuj, Logatec, Majšperk, Oti- 
ški vrh, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Gornja Radgona, 
Mengeš, Slovensko Konjice, Radovljica, Kranj, Slovenj Gra- 
dec, Ajdovščina, Ljutomer, Domžale, Kamnik in priključitev na 
italijansko plinovodno omrežje; 

4. Najnujnejše skladiščne in transportne zmogljivosti za 
skladiščenje in transport naftnih derivatov ter podzemsko 
skladiščenje zemeljskega plina. 

Za realizacijo omenjenega prednostnega razvoja programa 
naftno plinskega gospodarstva bo Posebna samoupravna 
interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije v 
obdobjul986-1990 vložila po cenah iz leta 1984 27,7 mlrd din. 
Sredstva predvidena za omenjene prednostne naložbe bodo 
okvirno zagotovljena z: lastnimi sredstvi v višini 9,1 mira din, 
združenimi sredstvi TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih 
v višini 13,3 mlrd din, 18) sredstvi raziskovalne skupnosti 0,2 
mlrd din, prispevki za priključitev na plinovodni sistem 2,5 
mlrd din, krediti domačih bank po dogovoru 1,2 mlrd din ter 
tujimi krediti v višini 1,4 mlrd din. 

VI. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO 
Podpisniki: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živil- 

ske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta 
Ljubljane, mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper, temeljne 
banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena 
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
Beogradska banka — Temeljna banka Ljubljana, Zveza hra- 
nilno kreditnih služb Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 
Splošna združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in pre- 
hrano za trgovino, za gostinstvo in turizem, za kemijo in 
gumarsko industrijo, za kovinsko industrijo, za rudnike m 
industrijo nekovin ter za papirno-celulozno industrijo in 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

32. člen 
Članice Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske 

industrije Slovenije se obvezujejo s Samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih srednjeročnega plana kmetijstva, ribištva in 

17) Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah In merilih bodo pred- 
stavljala predvidoma 2,11% od sedanje osnove za združevanj (čisti dohodek, 
povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami In zmanjšan za bruto 
osebne dohodke), oziroma bodo predstavljala okoli 2,08% ustvarjene akumula- 
cije TOZD gospodarstva v letih 1986-1990. 

18) Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah In mer hh bodo pred- 
stavljala predvidoma 1,87% od sedanje osnove za združevanje (čisti dohodek, 
povečan z amortizacijo nad minimalnimi stopnjami In zmanjšan za bruto osebne 
dohodke), oziroma bodo predstavljala okoli 1,8*% ustvar|ene akumulacije TOZD 
gospodarstva v letih 1986-1990. 
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živilske industrije za obdobje 1986-1990, da bo v letu 1990 
zagotovljena naslednja raven tržne proizvodnje: 54.000 ton 
govejega mesa, 44.000 ton svinjskega in 70.000 ton perutnin- 
skega mesa, 450 milijonov litrov mleka, 170 milijonov kosov 
jajc, 100.000 ton pšenice, 100.000 ton korOze, 290.000 ton 
sladkorne pese, 80.000 ton krompirja 90.000 ton sadja, 90.000 
ton grozdja; 16.500 ton morskih rib in 1.500 ton sladkovodnih 
rib in postopno povečevanje izvoza, tako, da se bo med 
pomembnejšimi proizvodi v letu 1990 izvozilo: 12.000 ton 
govejega mesa, 30.000 ton perutninskega mesa, 4.500 ton 
ribjih in 5.500 ton mesnih izdelkov, 3.500 ton hmelja, 20.000 
ton sadnih izdelkov, 90.000 hI vina 19) in 17.700 ton sadja. 

33. člen 
Za uresničitev dogovorjene proizvodnje bodo članice iz 

predhodnega člena, sklepale, v okviru splošnega združenja 
kmetijstva, živilske industrije in prehrane, zadružne zveze 
Slovenije ter poslovnih skupnosti, letne samoupravne spora- 
zume in setvene plane. Pri tem bodo upoštevale prehranske 
bilance ključnih kmetijskih in živilskih proizvodov katere 
bodo izdelali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in občine do 
konca septembra, za naslednje leto. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in občine bodo za večjo 
stabilnost v proizvodnji in preskrbi trga zagotovile oblikova- 
nje rezerv kmetijskih in živilskih proizvodov zlasti koruze, 
pšenice, beljakovinskih krmil, semen, sladkorja, olja, mesa! 
pa tudi rezerv mesa v živem in nujnih rezerv zaščitnih sredstev 
ter odkupa občasnih presežkov tržnih viškov osnovnih kmetij- 
skih proizvodov. 

V okviru sporazumov iz 1. odstavka tega člena bodo drugi 
podpisniki prevzeli naslednje obveznosti: 

Splošna združenja za kemijo in gumarsko industrijo, za 
kovinsko industrijo, za rudnike in industrijo nekovin, za 
papirno-celulozno industrijo, za trgovino, za gostinstvo in 
turizem, bodo izvajala vse potrebne organizacijske aktivnosti, 
da bi njihove članice v okviru teh samoupravnih sporazumov 
prevzele konkretne obveznosti za oskrbo z reprodukcijskimi 
materiali, oziroma prevzem kmetijskih in živilskih proizvodov. 

Za zagotovitev predvidene proizvodnje hrane za domačo 
oskrbo in izvoz bodo banke, na podlagi svojih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov oziroma selektivnih ukrepov, 
kreditirale tekočo proizvodnjo in zaloge kmetijskih in živilskih 
proizvodov (pšenice, koruze, mesa, sladkorja, sadja, vina in 
olja) ter zagotovile združevanje dela svojih sredstev za krediti- 
ranje tekočega poslovanja. Obrestna mera bo ugodnejša od 
obrestne mere za ostale namene, opredeljene za kreditiranje 
tekočega poslovanja in zalog. 

34. člen 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazuma svojih 
članic za uresničitev obveznosti iz 32. člena zagotovila izvaja- 
nje naslednjih pomembnih nalog: usmerjanje investicijskih 
vlaganj družbenih obratov v tehnološki razvoj, v prenos novih 
tehnologij ter usposabljanje za kooperacijsko proizvodnjo na 
temelju skupnih vlaganj z združenimi kmeti; boljšo izrabo 
razpoložljivih kmetijskih površin v hribovitih, planinskih in 
kraških območjih za povečanje proizvodnje v govedoreji, 
konjereji, ovčereji in čebelarstvu na podlagi večjih vlaganj- v 
živinoreji preusmeritev vlaganj v pitališča združenih kmetov 
za povečanje prireje svinjskega in govejega mesa; uskladitev 
prireje perutninskega mesa z izvozom mesa in tehnologije 
tako, da bo s pridobljenimi deviznimi pravicami zagotovljen 
uvoz reprodukcijskega materiala za potrebe perutninarstva; v 
ekološko sanacijo večjih živinorejskih obratov; ureditev 5.610 
ha nasadov (2.400 ha sadovnjakov, 450 ha oljk, 2.140 ha 
vinogradov in 620 ha hmeljišč) na večjih kompleksih v družbe- 
nih obratih in v proizvodnih skupnostih ter razširitev izbora 
sadja in grozdja za oskrbo trga, predelavo in izvoz; usmeritev 
na relativno večje združevanje sredstev v poslovnih skupno- 
stih za skupne, s plani opredeljene namene; oblikovanje pro- 
gramov razvoja zmogljivosti za izvoz; pospešitev tiste živilske 
proizvodnje pri kateri ima SR Slovenija prednosti v domačih 
surovinah oziroma doseženem tehnološkem razvoju; pospe- 
šitev razvoja zmogljivosti oziroma optimalno koriščenje 

zmogljivosti za proizvodnjo osnovnih prehranskih proizvodov 
za oskrbo v SR Sloveniji in izvoz; zagotovitev izkoriščanja 
sekundarnih surovin v klavno-predelavni industriji, v prede- 
lavi in konzerviranju mleka, pri predelavi sadja, grozdja in 
zelenjave; in usmeritev mešalnic močnih krmil v pripravo 
superkoncentratov kot dodatek doma pridelani krmi. 

35. člen 
Zaradi prestrukturiranja kmetijstva in s tem doseganja večje 

in racionalnejše pridelave sprejemajo: Poslovna skupnost za 
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije in Zveza kme- 
tijskih zemljiških skupnosti v samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov v imenu svojih članic naslednje usmeritve, ki 
so podlaga za konkretizacijo nalog: oblikovanje večjih proiz- 
vodnih zmogljivosti predvsem v ravninskem svetu s prevze- 
manjem razpoložljivih kmetijskih zemljišč (z odkupom, zaku- 
pom, najemanjem) zaradi krepitve družbenih obratov in obli- 
kovanja skupnih zemljiških kompleksov združenih kmetov ter 
združevanja zemlje, dela in sredstev z združenimi kmeti; vklju- 
čevanje slabo obdelane in neobdelane zemlje v organizirano 
pridelavo združenih kmetov, ki so nosilci tržne pridelave v 
okviru organizacije združenih kmetov; agromelioracije obde- 
lovalnih in pašnih površin zaradi intenzifikacije kmetijske 
pridelave zlasti žit, sladkorne pese, oljnic in travinja. 

Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in v porabi 
hrane SR Slovenije bo v sodelovanju z občinskimi skladi za 
intervencije z letnimi programi opredeljeval in usklajeval 
naloge za spodbujanje prestrukturiranje kmetijske tržne pro- 
izvodnje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo, na temelju zakonov 
o kmetijskih zemljiščih, o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev ter o preživninskem var- 
stvu kmetov, predlagal rešitve za doslednejšo in hitrejšo kon- 
centracijo kmetijskih zemljišč kot osnove za prestrukturiranje 
proizvodnje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni 
sveti občin bodo predložili ukrepe davčne intervencijske in 
socialne politike, ki bodo pospeševali boljšo obdelavo in 
koncentracijo zemljišč. 

Občinske skupščine bodo v svojih planih opredelile: 
območja urejanja kmetijskih zemljišč (osuševanje, namaka- 
nje, agromelioracije in komasacije) ter območja za ureditev 
vodnih akumulacij za namene namakanja oziroma osuševa- 
nja; v agrokartah pogoje za koncentracijo proizvodnje na 
temelju naravnih danosti; s programi proizvodnje oziroma 
ureditvenimi načrti pa način organiziranja proizvodnje. 

36. člen 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije se v imenu svojih članic, na podlagi razčlenjenih 
obveznosti v samoupravnem sporazumu o temeljih srednje- 
ročnega plana kmetijstva, ribištva in živilske industrije za 
obdobje 1986-1990, zavezuje, da bodo zaradi povečanja rast- 
linske tržne proizvodnje zlasti pšenice, koruze, sladkorne 
pese, oljnic in povečanja proizvodnje travinja ter racionaliza- 
cije skupne kmetijske proizvodnje, kemtijske organizacije 
izvedle na območju SR Slovenije 27.000 ha osuševanja, 8.000 
ha namakanja, 60.000 ha agromelioracij in 60.000 ha komasa- 
cij, kmetijske organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti pa 
odkupile 5.000 ha zemlje. Za pridelavo pomembnejših, manj- 
kajočih kmetijskih proizvodov: oljnice, sladkor, pšenico, 
koryzo, bodo organizacije združenega dela tudi sodelovale 
na temelju skupnih vlaganj v drugih socialističnih republikah 
in avtonomnih pokrajinah pri osuševanju 9000 ha kmetijskih 
površin. 

37. člen 
Za uresničitev navedenih nalog bo na področju SR Sloveije, 

v skladu s Samoupravnim sporazumom o temeljih srednjeroč- 
nega plana razvoja kmetijstva, ribištva in živilske industrije za 
obdobje 1986—1990 vloženo v družbni in organizirani zasebni 
sektor kmetijstva in ribištva v obdoju 1986-1990 63,7 mlrd din 
od tega 44,0 mlrd din družbenih sredstev. 

V ta namen bodo zagotovili: Poslovna skupnost za razvoj 
kmetijstav in živilske industrije Slovenije v imenu svojih članic 

19. V tem je le vino slovenskega porekla. 
20. Ta deiei bo potrebno v nadaljnjem vsklajevanju ožiti, tako da bo moč večji 
delež dolgoročnega kreditnega potenciala bank namenjati za izvozne in raz- 
vojno-tehnološkc intenzivne programe 
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21 5 mlrd din, republiški sklad za intervencije 13,6 mird din, 
hranilno kreditne službe 6,0 mlrd din, sredstva iz odškodnine 
od sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč 0,6 mlrd din, 
banke pa kreditna dopolnilna sredstva v znesku 22,0 mlrd din, 
oziroma 30% razpoložljivega dolgoročnega kreditnega poten- 
ciala, 20 oblikovanega v tem obdobju. 

Poleg tega bo v druge SR in SAP vloženo 5,6 mlrd din, v tem 
bodo zagotovile organizacije združenega dela, kmetijstva in 
živilstva 2,0 mlrd din, republiški sklad za intervencije 2,1 mlrd, 
banke pa 1,5 mlrd din. 

Banke bodo na podlagi svojih samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov zagotovile sredstva za kreditiranje kmetijstva 
in ribištva z obveznim usmerjanjem, za razvoj kmetijstva v 
hribovitih, kraških in manj razvitih območjih pa z združeva- 
njem sredstev temeljnih bank. Obrestna mera ne bo višja od 
povprečne obrestne mere za prednostne namene v gospodar- 
stvu.   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z bankami 
proučil način selektivnega regresiranja obrestne mere iz 
bančnih sredstev, sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
intervencij. 

Banke bodo pri odobravanju investicij v kmetijstvo upošte- 
vale razvojne kriterije, ki so opredeljeni v Metodologiji za 
oceno investicij sprejeti v Konzorciju za zagotavljanje sred- 
stev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slove- 
nije in za izvoz. Pri uporabi teh kriterijev se morajo upoštevati 
tudi tehnično-tehnološke osnove za pripravo investicijskih 
programov sprejete pri Poslovni skupnosti za razvoj kmetij- 
stva in živilske industrije Slovenije in v Zvezi vodnih skupnosti 
Slovenije. , . . 

Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
bo skladu s predvidenim obsegom naložb izdelala program 
naložb za posamezno leto. Za uresničitev letnega programa 
naložb bodo v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proiz- 
vodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za 
izvoz, združene organizacije podrobneje opredelile obseg, 
pogoje in način zagotavljanje sredstev. 

38. člen 
Zaradi zagotovitve predelave kmetijskih pridelkov, bodo 

banke zagotavljale sredstva za razvoj živilske industrije na 
temelju porasta kmetijske pridelave in v skladu s programi 
razvoja obratov živilske industrije, sprejetimi v Poslovni skup- 
nosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije. 

Pri tem bodo glede na razpoložljiva sredstva imele prednost 
naložbe: 

- za rekonstrukcijo in tehnološko izpopolnitev obratov za 
predelavo mleka, mlinsko-predelovalnih obratov, obratov za 
proizvodnjo pekovskega kvasa in pekarn, mešalnic za pri- 
pravo super koncentratov ter za gradnjo silosov za žita; 
- za rekonstrukcijo in tehnološko izpopolnitev obratov za 

predelavo mesa, sadja, grozdja, zelenjave in rib za proizvod- 
njo usmerjeno v izvoz; . .. 

- za usposabljanje zmogljivosti za predelavo sekundarnih 
surovin živilske industrije in kmetijstva, za potrebe prehrane, 
živinske krme in kemije. 

39. člen 
SR Slovenija in občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in 

Obalne skupnosti Koper, Kmetijske zemljiške skupnosti in 
Območne vodne skupnosti v okviru Zveze vodnih skupnosti 
bodo za spodbujanje prestrukturiranja kmetijstva v smislu 
koncentracije proizvodnih faktorjev, rajonizacje, intenzifika- 
cije in širjenja oblik skupne proizvodnje zagotovili izvedbo 
ukrepov za pospeševanje kmetijske proizvodnje in urejanje 
kmetijskih zemljišč. . • * 

Za izvedbo teh ukrepov, ki bodo pospeševali večanje druž- 
beno organizirane proizvodnje, dolgoročne naložbe in uresni- 
čevanje nalog, ki predstavljajo pogoj za rast in dolgoročno 
stabilnost kmetijske proizvodnje, bo 21 na ravni republike 
zagotovljenih 26,4 mlrd din od tega za usposabljanje kmetj- 

21 V obdobju 1986-1990 bomo sredstva za Infrastrukturi« naložbe v kmetijstvo 
zagotavljali na podlagi Zakona o kmetijskih zemljličlh, ki predvideva zagotavlja- 
nje sredstev za ta namen prek obveznega združevanja v okviru samoupravn.. 
interesne skupnosti za vodno gospodarstvu. V letu 1986 Je za. •"«Mva_za 
pospeševanje tržne kmetijske prolzvodn|e predvideno podaljšanje veljavnosti 
sedanjega »Zakona o zagotavljanju In usmerjanju sredstev za !"!erv®"£l[e * 
proizvodnji hrane; za preostala leta pa način oblikovanja potrebnih sredstev se 
ni definiran. 
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skih zemljišč v SR Sloveniji 15,3 mlrd din in 2,1 mlrd din v 
drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah ter 
9,0 mlrd din za intervencije v proizvodnji hrane. Preko občin- 
skih samoupravnih skladov bodo občine zagotovile potrebna 
sredstva za izvjanje intervencijskih ukrepov v skladu z dogo- 
vorjenimi letnimi programi. 

VII. GOZDARSTVO IN OSKRBA Z LESOM 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin mesta Ljubljane, mesta Mribor in Obalne 
skupnosti Koper, Ljubljanska banka - Združena banka, 
Temeljne banke v Ljubljanski banki Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana, Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo 
Slovenije, SOZD Slovenijapapir, Zveza vodnih skupnosti, 
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 

40. člen 
Za uresničevanje stalne krepitve vseh splošnokoristnih 

funkcij gozdov ob hkratni optimalni izrabi naravnih zmogljivo- 
sti rastišč in sestojev za proizvodnjo kvalitetne lesne surovine 
bo Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo v imenu 
Svojih članic zagotovila na podlagi obveznosti, ki jih s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih njenega plana prevzemajo 
posamezne podpisnice s področja gozdarstva: 

- posek v poprečnem letnem obsegu 3,600.000 bruto m3, 
- blagovno proizvodnjo gozdnih sortimentov 2,500.000 m3 |ggg 22) 
- izvedbo gozdno gojitvenih del (z ekološko bolj odpornimi 

sestoji) in to v obnovi gozdov 5000 ha in negi gozdov 30.000 
ha poprečno letno, 

- biološko sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledu, 
vetrolomov, snegolomov, (Brkini, Bled, Kranj in drugod) 

- letno melioracijo 2500 ha malodonosnih gozdov in gr- 
mišč, 

- poprečno letno izgradnjo 350 km gozdnih prometnic. 

41. čien 
Za uresničevanje navedenega programa bodo gozdno 

gospodarske organizacije v obdobju 1986-1990 viožile 13,0 
mlrd din. Ta sredstva bodo organizacije zagotovile, tako da bo 
za celoten program zagotovljena struktura virov: 

- lastna sredstva gozdnogospodarskih organizacij in zdru- 
žena sredstva porabnikov lesa v okviru območnih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za gozdarstvo 10,9 mlrd din; 

- sredstva Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo SR Slovenije 1 mlrd din; 

- krediti bank 1,1 mlrd din. 
Udeležba bančnih sredstev bo opredeljena v okviru samou- 

pravnih sporazumov o temeljih piana bank. Pogoji za najema- 
nje bančnih kreditov bodo enaki kot pri prednostnih investi- 
cijah. 

42. člen 
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slove- 

nije bo v obdobju 1986-1990 od skupnih potreb po lesu 16,95 
mio m3 zagotovila z viri v SR Sloveniji skupaj 14,50 mio m3. 
Tako bo od ocenjene skupne porabe lesa 3,93 mio m3 v letu 
1990 zagotovila z viri v SR Sloveniji 2,90 mio m3 in sicer 2,50 
mio m3 iz blagovne gozdne proizvodnje in 0,40 mio m3 lesnih 
ostasnkov. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slove- 
nije bo zagotovila, da bo pri oskrbi z lesom dana prednost 
proizvodnji višje stopnje predelave lesa za izvoz na koverti- 
bilne trge. 

43. člen 
Za uresničitev programa pridelave lesa na slabo ali nedovolj 

obdelanih kmetijskih zemljiščih in pridobivanje kvalitetnih 
lesnih ostankov bodo na podlagi že sprejetega dolgoročnega 
samoupravnega sporazuma s posebnim Samoupravnim spo- 
razumom o združevnju dela in sredstev v okviru sestavljene 
organizacije združenega dela »Slovenija papir« za razdobje 
1986-1990, katera bodo potrebna za osnovanje povprečno 

22) Na ta način bo zagotovljeno 64% pokritje potreb po lesu z gozdnimi 
sortimentl iz SR Slovenije. 

13 

« 



letno cca 1200 ha namenskih in vrstnih nasadov hitrorastočih 
drevesnih vrst iglavcev in listavcev ter izgradnjo proizvodnih 
linij za pridobivanje kvalitetnih lesnih ostankov za kemično 
predelavo v skupni količini dodatnih 10.000 m3 letno: 

- proizvalajci vlaknin, papirja in porabniki papirja združili 
2,76 mlrd din za osnovanje dodatnega lastnega surovinskega 
fonda; 

- proizvajalci in porabniki lesa združili 0,25 mlrd din za 
izgradnjo mehaniziranih skladišč in posodobitev lesno indu- 
strijskih obratov za pridobivanje kvalitetnih lesnih ostankov. 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zveza vod- 
nih skupnosti Slovenije in občine bodo v te namene oprede- 
lile potrebna zemljišča v svojih planih in izvedbenih prostor- 
skih aktih. 

VIII. VODNO GOSPODARSTVO 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin mesta Ljubljane, mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva. 

4 4. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 

Zveze Vodnih skupnosti za obdobje 1986-1990 bodo 
območne vodne skupnosti zbrale okoli 34 milijard din in 
prevzele konkretne obveznosti za realizacijo nalog, ki izhajajo 
iz Zakona o vodah (Ur. list 38/81 člen 32) 23) 

Osnovna vodnogospodarska 
dejavnost v mlrd din 

2. 

1. Minimalna vodnogospodarska dejavnost 
a) redno vzdrževanje naravnih vodotokov, hudour- 
nikov in v. g. objektov in naprav v splošni rabi 
b) študijsko-raziskovalna dejavnost 
c) spremljanje stanja vodnega režima ter funkci- 
onalni izdatki za OVS ZVSS in ostalo 
č) obramba pred poplavami 
d) obveznosti v. g. po družbenem planu SRS in 
urejanje zadev, ki imajo medržavni in medrepubliški 
pomen 
- ureditve vodotokov v zvezi z melioracijami 
- zadrževalniki in zbiralniki vode 
-- soudeležba za oskrbo z vodo 
- soudeležba za zmanjšanje onesnaženosti voda 
Obveznost vodnega gospodarstva po družbenih 
pianih občin 
a) soudeležba za oskrbo z vodo 
b) soudeležba za zmanjšanje ones. voda 

Vodnogospodarska dejavnost skupaj 

30,4 

14,4 
0,7 

1,9 
2,0 

11,4 
5,1 
3,0 
1,4 
1,9 

3,6 
0,8 
2,8 

34,0 
Ukrepi za izboljšanje kakovostnega stanja Save in Mure na 

območjih hidroelektrarn Vrbovo in Hrastje bodo zahtevali 
naslednja sredstva za zmanjšanje bremena industrijskega 
onesnašenja:24 

-na odseku Save Zagorje-Radeče 10 milijard 
-na mej nem n odseku Mure Ceršak-Radenci 1 milijarda 

Skupaj 11 milijard 

45. člen 
Za oskrbo s pitno in tehnološko vodo bodo uresničene 

nasledje naloge: 
—Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo zagotovila strokovne 

podlage za odločitev varovalnih območij na območju podtal- 
nic Krškega, Brežiškega, Sorškega polja, Celjske kotline in 

SSIPili 
2«. Za financiranje sanacijskih ukrepov v REK Zagor|e, REK Trbovlje, Tovarni 

kemičnih Izdelkov Hrastnik, Steklarni Hrastnik, Iskri Trbovlje, Cinkarni Celje 
Sladkogorski tovarni v Sladkem vrhu in KK Gornja Radgona (farmi Podgrad) bo 
potrebno zagotoviti sredstva s samoupravnim združevanjem (ZOV čl. 27 tč. 1) po 
načelih vzajemnosti in po merilih, ki bodo dogovorjena po SaS o združevanju 
sredstev za vodno gospodarstvo. 

posameznih območij Savinje v letu 1986. Strokovne podlage 
za določitev zavarovalnih območij na Murskem, Dravskem 
Ptujskem ter Mengeškem polju bo zagotovila Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije v letu 1987. Pristojne občinske skupščine 
bodo opredelile pravice, obveznosti, odgovornosti in ukrepe 
za zavarovanje voda na zavarovanih območjih eno leto po 
zagotovitvi strokovnih podlag. 

-V sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti in Območnima 
vodnima skupnostima Dolenjska in Primorska bodo občine 
Črnomelj in Metlika ter občine Koper, Izola, Piran, Sežana in 
Ilirska Bistrica v skladu z opredelitvijo večjih regionalnih 
vodovodov kot obveznih izhodišč dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-2000 v srednjeročnih planih za 
obdobje 1986-1990 zagotovile uskladitev prevajanja voda 
med vodozbirnimi in vodooskrbnimi območji, uskladitev načr- 
tovanih dovodov vode, začetek in nadaljevanje gradnje pri- 
morsko-kraškega vodovoda, (Sežana-Divača-Rodik-Riža- 
na-Koper), belokrajinskega vododova (Doblic-Črnomeli- 
Semič-Suhor-Metlika). 

-Zveza vodnih skupnosti Slovenije in Samoupravna inte- 
resna skupnost elektrogospodarstva bosta zagotovili do 
konca leta 1987 strokovne podlage kot nujni predpogoj za 
sprejem dokončne odločitve glede namembnosti možnih 
potencialnih akumulacijskih prostorov na katerih so interesi 
navzkrižni: Trebuša (Idrijca), Planina (Unec), Cerkniško 
jezero, Radovljica (Sava), Padež (reka Reka) in Vrbica (Iška). 
Republiški komite za varstvo okoloja in urejanje prostora bo 
koordiniral aktivnosti za sprejem dokončnih odločitev o 
namembnosti teh akumulacij v prostoru. 

-V koordinaciji območje vodne skupnosti Drava, Mura, 
Soča, Primorska, Savinja—Sotla, Dolenjska in pristojnih občin 
bomo nadaljevali z izgradnjo osnovne odvodne mreže za 
nadaljnje hidromelioracije v Pomurju, Vipavski dolini, dolini 
Dragonje, Mirne, spodnje Krke, Sotle in na manj razvitih 
območjih Šentjurja, Smarij pri Jelšah, Lenarta, Ormoža ter 
Ljutomera. 

-V koordinaciji območnih vodnih skupnosti Primorska, 
Savinja—Sotla, Ljubljanice—Save in s sodelovanjem občin 
Ilirska Bistrica, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Šmarje pri Jelšah, 
Celje, Koper, Izola in Piran bodo sanirana žarišča onesnaže- 
vanja reke Reke, Savinje, Save v Zasavju, Soteljskega jezera 
obalnega morja, nadaljevali z restavracijo blejskega jezera ter 
izpolnjevali mednarodne obveznosti. 

-V koordinaciji območjih vodnih skupnosti Ljubljanica 
-Sava, Primorska in Dolenjska in s sodelovanjem občin Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, Ribnice, Kočevja, Ajdovščine, bomo zagoto- 
vili večjo varnost pred visokimi vodami, z gradnjo zadrževalni- 
kov na območju ljubljanskega barja, Pikaluda v Novi Gorici, 
Prigorica (Kočevje - Ribnica), Vogeršek in pasji repi v Vipavski 
dolini in Klivnik—Ilirska Bistrica in regulacijskih ukrepov na 
območju Idrije, Zirov in Brežic. 

-V koordinacij OVS Drava, Mura, Soča, Primorska, Savinja 
-Sotla, Dolenjska in pristojnih občin bodo nadaljevali z deli 
na osnovni odvodnji za nadaljevanje hidromelioracij na manj 
razvitih območjih Šentjurja, Šmarij pri Jelšah, Lenarta, 
Ormoža, Ljutomera, Pomurja in v Vipavski dolini, v dolini 
Dragonje, Mirne, spodnje Krke in Sotle. 

IX. PROMET IN ZVEZE 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni svet 

skupščin občin, mesta Ljubljane, mesta Maribor in Obalne 
skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Samou- 
pravna interesna skupnost za železniški in luški promet, 
Skupnost za ceste Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost PTT prometa Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost za letališko dejavnost, Poslovna skupnost Avtoprevozni- 
sto, Splošna plovba Piran, lnex Adria Aviopromet BTC Ljub- 
ljana, STC Javna skladišča Celje, STTC Maribor, TOZD Termi- 
nal Sežana, Interevropa Koper, Splošno združenje prometa in 
zvez, Zveza obrtnih združenj Slovenije, Ljubljanska banka - 
Združena banka, Temeljne banke v Ljubljanski banki, Beo- 
grajska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - 
Temeljna banka Ljubljana. 

46. člen 
Za dosego boljše usklajenosti in racionalnosti domačega 

ter mednarodnega transpora s ciljem izboljšanja poslovnih, 
razvojnih učinkov transporta ter pritegnitev dodatnih blagov- 
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nih tokov, kot temeljno in trajno usmeritev, se bodo skladno z 
določili Družbenega dogovora integralnega transporta Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana, Splošna plovba Piran PS Avto- 
prevozništvo, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana, Aerodrom 
Maribor, JADRAN-TOZD Terminal Sežana, Interevropa 
Koper Blagovno transportni center Ljubljana, Skladiščno 
transportni center Celje, Skladiščno trgovsko transportni cen- 
ter Maribor in Zveza obrtnih združenj Slovenije, vsako leto 
samoupravno sporazumeli o skupnem programu razvoja inte- 
gralnega transporta. 

Skupne investicije in vlaganja, opredeljena v skupnem pro- 
qramu bodo imele prednost v procesu družbene verifikacije, 
pri pridobivanju bančnih kreditov in pri uvozu najnujnejše 
opreme. 25) 

47. člen 
Skladno z Družbenim dogovorom o razvoju integralnega 

transporta bodo Blagovno transportni center Ljubljana, Skla- 
diščno transportni center Celje, Skladiščno transportni in 
trgovski center Maribor, JADRAN-TOZD Terminal Sežana in 
Interevropa Koper sklenile Samoupravni sporazum o usklaje- 
vanju planov in delitev dela na področju skladiščno preto- 
vorne in špediterske dejavnosti. 26) 

Za dosego usklajenega medsebojnega razvoja bodo Bla- 
govno transportni center Ljubljana, Skladiščno transportni 
center Celje, Skladiščno transportni in trgovski center Mari- 
bor in JADRAN-TOZD Terminal Sežana oblikovali skupno 
asociacijo združenega dela. 

Blagovno transportni centri SR Slovenije se bodo vključe- 
vali v mednarodno delitev dela z ustanavljanjem prostih carin- 
skih con, ki naj bi imeli tudi velik neposredni učinek za 
celotno gospodarstvo z vidika večje konkurenčnosti izvoz- 
neqa blaga, povečanja tranzita blaga, oplemenitenja b aga s 
končnim ciljem, doseganje večjega neto deviznega priliva. V 
ta namen bodo predvsem z lastnimi sredstvi in neposrednim 
interesnim združevanjem gradili, splošno infrastrukturo, sk a- 
diščne zmogljivosti in nabavili sodobno opremo za integralni 
transport. 

48. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije bo dala pobudo zveznim 

organom za uveljavitev obveznega spremljanja transportnih 
stroškov organizacij združenega dela v gospodarstvu. 

Gospodarska zbornica Slovenije se bo zavzela pri zveznih 
oraanih za zagotovitev nakupa ladij v domačih ladjedelnicah 
ob ekonomsko sprejemljivih pogojih in za uvoz Jadij iz 
naslova zastarelega oziroma amortiziranega ladjevja. 

49. člen 
Združene PTT organizacije Slovenije, Železniško gospodar- 

stvo Ljubljana, Združena cestna podjetja Slovenije, Elektro- 
gospodarstvo Slovenije in RTV Ljubljana bodo na podlagi 
Samoupravnega sporazuma o usklajevanju telekomunikacij- 
skih sistemov zvez v Sloveniji uresničevali podrobno dolo- 
čene obveznosti in odgovornosti glede usklajenega razvoja 
posameznih funkcionalnih sistemov zvez. 

50. člen 
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 

met Slovenije bo vsako leto predlagala Skupščini SR Slove- 
nije obvezno združevanje sredstev za pokrivanje dela stro- 
škov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva 
Ljubljana in sicer v višini razlike odobrenega povišanja cen 
železniških prevoznih storitev in potrebnega nivoja enostavne 

27 trnovska mornaric« bo morala v srednjeročnem obdobju posodobiti In pre- 
strukturirati svojo floto tako, da se bo povečal n|en delež v prevozih baga v 
zunanjetrgovinski menjavi, posebno z deželami v razvo|u In tudi v prevozih med 
tujimi lukaml. Na tej osnovi bo omogočeno povečani« deviznega Prt'[va_Z načrtovano zamenjavo amortiziranega lad|ev|a bo trgovska mornarica na Jon" 
srednjeročnega obdobja obdržala približno enake prevozne zmogl|lvostl kot na 
28"v samoupravni sporazum bodo vgrajeni kriteriji o medsebojnem obveščanju 
o potrebah posameznih nosilcev sistema zvez, postopek usklajevanla ln spora- 
zumevanja ter načela participacije In skupnega obratovan a. Splošno 
za promet In zveze bo pripravilo osnutek tega sporazuma In izpeljalo aktivnosti 
za njegovo sklenitev do konca leta 1985. 
251 Sološno združenje za promet In zveze bo pripravilo osnutek skuP"*9a 
programa o razvoju integralnega transporta In izpel|alo aktivnosti za njego 
26)6Splo*rfo>združenje za1 promet In zveze bo pripr.vllo o.nutk. teh sporazumov 
In Izpeljalo aktivnosti za n|lhovo sklenitev do konca leta 1985. 
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reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana upošte- 
vaje izvajanja akcijskega programa za povečanje učinkovito- 
sti poslovanja.29 

51. člen 
V obdobju 1986-1990 bo Železniško gospodarstvo Ljub- 

ljana uresničilo naložbe v železniški infrastrukturi, ki zagotav- 
lja varnost prometa, odpravo ozkih grl in modernizacijo tistih 
zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega 
priliva. Na tej podlagi bodo modernizirani posamezni pro- 
qovni odseki in objekti na progah Dobova-Jesenice, Sevnica- 
-Treblje-Ljubljana, Pragersko-Središče, Ljubljana-Se- 
žana, Pivka-Reka, Divača-Koper, Jesenice-Sezana, Prešni- 
ca-Pula, vozlišča v Ljubljani, Jesenicah, Sežani, Divači, Mari- 
boru, Celju in Novem mestu ter ranžirne postaje v Zalogu in 
Teznem ter izgradnja kontejnerskega terminala na postaji 
Tezno in bo nadaljevano z remonti spodnjega in zgornjega 
ustroja prog. 

52. člen 
Za realizacijo programa razvoja v železniški infrastrukturi, 

bo v letih 1986-1990 vloženih 29,6 mlrd din (cene leta 1984) in 
sicer iz lastnih sredstev 6,6 mlrd din, na osnovi združevanja 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih 
virih osnovah in merilih 17,5 mlrd din 30), na osnovi nepo- 
srednega interesnega združevanja 1,2 mlrd din, posojil doma- 
čih bank po Dogovoru 2,2 mlrd din, tujih kreditov 1,6 mlrd din 
ter sredstev samoupravne interesne skupnosti za železniški 
promet 0,5 mlrd din. 

53. člen 
Za druge namene v programu razvoja Železniškega gospo- 

darstva Ljubljana, to je za signalno varnostne in telekomuni- 
kacijske naprave, integralni transport, prevozne in vlečne 
zmoaljivosti in opremo za vzdrževanje in prometno dejavnost 
bo v letih 1986-1990 vloženih 35,4 mlrd din. Ta program bo 
ŽG Ljubljana financirala z lastnimi sredstvi v obsegu 18,8 mlrd 
din z neposrednim interesnim združevanjem v višini 3,3 mlrd 
din posojil domačih bank v višini 0,6 mlrd din inozemskimi 
krediti v višini 3,6 mlrd din ter z domačimi blagovnimi krediti v 
višini 9,1 mlrd din. 

54. člen 
Pri uresničevanju politike razvoja magistralne cestne infra- 

strukture bo Skupnost za ceste Slovenije dala prednost vzdr- 
ževanju cest ter dokončanju začetnih odsekov magistralnih 
cest, gradnji odsekov na cesti Bratstva in enotnosti ter gradnji 
cest po Osimskih sporazumih. 

V skladu s tem bodo pri novogradnjah imeli prednost 
dokončanja že začetnih avtocestnih odsekov in sicer: predor 
Karavanke, južna obvoznica v Ljubljani, III etapa hitre ceste 
skozi Maribor, Šmarje Sap-Višnja gora in Ruda-Valeta. Pri- 
četa bo priprava tehnične dokumentacije in pripravljalna dela 
za gradnjo ceste Ljubljana-Arja vas in Pesnica-Sentilj ter 
gradnja cestnih odsekov Hrušica—Žirovnica, Razdrto—Pod- 
nanos, obvoz Sežana in Razdrto-Senožeče z obsegom del, 
kot ga bodo omogočile materialne možnosti Skupnosti za 
ceste Slovenije. 

55. člen 
Za uresničitev nalog opredeljenih v prejšnjem členu bo 

Skupnost za ceste Slovenije zbrala 74,5 mlrd din (cene iz leta 
1984) in sicer: za enostavno reprodukcijo avtocest in magi- 
stralnih cest v Sloveniji okoli 23,1 mlrd din, za odplačila 
kreditov 22,5 mlrd din, za program novogradenj pa okoli 28,9 
mlrd din. Predvideni viri financiranja za enostavno reproduk- 
cijo avtocest in magistralnih cest so namenski prispevki za 
ceste (prispevek od prodaje pogonskih goriv, pristojbine za 
domača in tuja motorna vozila, cestnine) v višini 23,1 mlrd din, 

29. V primeru, da bi povračila za del stoikov enostavne reprodukcije posedanji 
prispevni stopnji postopno reducirali in sicer tako, da bi pokrivanje vseh stro- 
ftkov enostavne reprodukcije s cenami železniških prevoznih storitev dosegli v i. 
1990, bi bilo potrebno zagotoviti za okoli 10,1% višjo poprečno letno rast cen 
železniških prevoznih storitev nad splošno rastjo cen. 
30 Združena srestva temel|nih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah In merilih bodo predstavljala predvidoma 2,46% od sedan|e osnove za 
združevanje (čisti dohodek povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami 
In zman|šan za bruto osebne dohodke) oziroma bodo predstavljala okoli 2,44% 
ustvarjene akumulacije temeljnih organizacij združenega dela gospodarstva v 
letih 1986-1990. 
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za odplačila kreditov in novogradnje cest pa združena sred- 
stva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah in merilih 31) v višini 24,7 mlrd din, del prodajne cene 
pogonskih goriv za razširjeno reprodukcijo avtocest v višini 
16,2 mlrd din, sredstva sofinancerjev v višini 1,7 mlrd din ter 
krediti tujih bank v višini 8,8 mlrd din. 

56. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbor- 

nica Slovenije bosta pri zveznih organih vložila predlog za 
določitev namenskega prispevka za vzdrževanje cest v pro- 
dajni ceni pogonskih goriv v relativnem znesku, ki naj bi ob 
upoštevanju ostalih izvirnih virov za ceste (pristojbine na 
domača in tuja motorana vozila, cestnine) zagotovil pokriva- 
nje stroškov enostavne reprodukcije cest. 

57. člen 
Luka Koper se bo v obdobju 1986-1990 pri investicijah 

usmerila v izgradnjo najnujnejše splošne infrastrukture 
(izgradnja priveza za Ro-Ro promet, dograditev operativne 
obale na pomolu III, izkopi bazenov II in III) izgradnjo silosa za 
žito, v nadaljnjo tehološko usposobitev in uvajanje informacij- 
skega sistema na terminalu za integralni transport. Proti 
koncu srednjeročnega obdobja bo pričeta izgradnja I!, faze 
terminala za razsute tovore. 

Program razvoja skupnega pomena v višini 6,7 mlrd din bo 
luka Koper financirala z lastnimi sredstvi v višini 1,7 mlrd din, 
združenimi sredstvi temeljnih organizacij združenega dela po 
enotnih virih, osnovah in merilih 32) v višini 3,3 mlrd din, 
naposrednim interesnim združevanjem v višini 0,8 mlrd din, 
posojili domačih bank v višini 0,4 mlrd din ter z domačimi 
blagovnimi krediti v višini 0,5 mlrd din. 

58. čien 
Razvoj letališke infrastrukture bo v obdobju 1986-1990 

usmerjen v etapno izgradnjo južnega potniškega terminala na 
letališču Ljubljana ter v zagotovitev varnosti zračne plovbe na 
vseh javnih letališčih v republiki. 

Za uresničevanje tega programa v višini 0,9 mlrd din, ki se 
nanaša na zagotovitev varnosti zračne plovbe in izgradnjo 
južnega potniškega terminala bo Samoupravna interesna 
skupnost za letališko dejavnost SR Slovenije združila 0,9 mlrd 
din na podlagi enotnih virov, osnov in meril 33). 

Za nadaljnji skladen razvoj zračnega prometa bo Ineks 
Adria Aviopromet ustrezno posodobila zračno floto z novimi 
150 - sedežnimi reaektivnimi letali Airbus A-320 ter se preko 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije pri zveznih organih prizadevala za zagotovitev 
dovoljenj za redni mednarodni zračni promet. 

59. čien 
V okviru razvojnega PTT prometa skupnega interesa v 

obdobju 1986—1990 bo poudarek na nadaljevanju izgradnje 
že začetih objektov ter izgradnji in modernizaciji predvsem: 
mednarodnih, magistralnih in tranzitnih PTT zmogljivosti (pri- 
pravljalna dela za izgradnjo glavnega poštnega centra, 
izgradnja nove tranzitne in mednarodne telegrafske centrale s 
prenosnimi napravami, razširitev javnega omrežja za prenos 
podatkov, izgradnja videoteksta centra, oprema za medna- 
rodne vode v obstoječi mednarodni telefonski centrali Ljub- 
ljana, izgradnja nove tranzitne in mednarodne telefonske cen- 

31. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah in merilih bodo predstavljala predvidoma 3,47% od sedanje osnove za 
združevanje (čisti dohodek povečan ze amortizacijo nad minimalnimi stopnjami 
In zmanjšan za bruto osebne dohodke) oziroma bodo predstavljala okoli 3,42% 
ustvarjene akumulacije temeljnih organizacij združenega dela gospodarstva v 
letih 1986-1990. 

32. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah in merilih bodo predstavljala predvidoma 0,46% od sedanje osnove za 
združevanje (čisti dohodek povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami 
in zmanjšan za bruto osebne dohodke) oziroma bodo predstavljala okoli 0,45% 
ustvarjene akumulacije temeljnih organizacij združenega dela gospodarstva v 
letih 1986-1990. 

33. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah i merilih bodo predstavljala predvidoma 0,13% od sedanje osnove za 
združevanje (čisti dohodek, povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami 
In zmanjšan za burto osebne dohodke) oziroma bodo predstavljala okoli 0,12% 
ustvarjene akumulacije temeljnih organizacij združenega dela gospodarstva v 
letih 1986-1990. 

X. Spisek podpisnikov se bo še razširil glede na vključevanje posameznih 
konkretnih nalog. 

trale Ljubljana, izgradnja sistema za avtomatski nadzor tele- 
komunikacijskega omrežja, gradnja in modernizacija medkra- 
jevnih telekomunikacijskih kablov, vključno z medrepubli- 
škimi povezavami, izgradnja in razširitev RR in VF sistemov, 
izgradnja sistema funkcionalnih zvez, izgradnja javnega 
mobilnega avtomatskega telefonskega omrežja): glavnih, 
vozliščnih, rajonskih avtomatskih telefonskih central; prenos- 
nih sistemov med glavnimi, vozliščnimi in končnimi telefon- 
skimi centralami; poštnih centrov: izgradnja prostorov za PTT 
informacijski sistem; objektov na manj razvitih in manj razvi- 
tih obmejnih območjih ter objektov posebnega pomena za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Program razvoja PTT zmogljivosti skupnega pomena v 
višini 25,7 mlrd din bo financiran z lastnimi sredstvi v višini 8,2 
mlrd din, združenimi sredstvi (20% od impulza in 30% od 
izgradnje novega telefonskega priključka) v višioni 9,4 mlrd 
din, posojil domačih bank po Dogovoru 1,2 mlrd din, krediti 
temeljnih bank v višini 0,3 mlrd din, domačimi blagovnimi 
krediti v višini 0,4 mlrd din, sredstvi poštne hranilnice v višini 
3,5 mlrd din ter z drugimi viri v skladu s posebnimi dogovori. 

X. TURIZEM 
Podpisniki: X) SOZD Alpetour, DO Hotelsko turistično 

podjetje Bled. SOZD Emona, SOZD gostinska hotelska turi- 
stična podjetja, Ljubljana, DO Krka, SOZD Integral, DO Kom- 
pas, DO Turistično hotelska organizacija Postojnska jama, DO 
Radenska, DO Zdravilišče Rogaška Slatina, SOZD Mercator, 
SOZD Merx, SOZD Timav, SOZD Petrol, DO Pohorje, DO 
Avtopromet Gorica, Poslovna skupnost za žičnice Slovenije, 
Ljubljanska banka - Združena banka temeljne banke v Ljub- 
ljanski banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, 
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, Izvršni svet skupščin občin, Mesta Ljub- 
ljane, Mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Splošno združenje gostinstva in 
turizma Slovenije, Splošno združenje trgovine Slovenije, 
Zadružna zveza Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije, 
Zveza hraniino kreditnih služb Slovenije 

60. člen 
Organizacije združenega dela turizma in gostinstva, pod- 

pisnice dogovora, se v okviru Samoupravnih sporazumov o 
temeljih njihovih planov zavezujejo, da bodo v razdobju do 
leta 1990 z novogradnjami in adaptacijami pridobile okoli 
13.000 ležišč s pripadajočimi infrastrukturnimi zmogljivostmi 
in dopolnilnimi objekti in sicer: 

- v mio din 
- cene 84 

Zap. OZD 
štev. 

Število Predračunska vrednost 
ležišč od tega: 

skupaj ležišča infrastr. 
300 
750 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

SOZD Alpetour 1.300 2.300 
DO HTP Bled 450 2.400 
SOZD Emona 1.050 1.900 
DO GHT Ljubljana 1.000 3.500 
DO Krka 500 1 300 
SOZD Integral 600 1.000 
DO Kompas 2.250 3.900 
DO THO Postojnska 
jama 1.650 1.000 
DO Radenska 850 1.600 
DO Zdravilišče 
Rogaška Slatina 450 1.100 
SOZD Marcator 250 650 
SOZD Merx 900 1.400 
SOZD Timav 1.450 7.400 
SOZD Petrol 230 1.150 
DO Pohorje 150 300 

2.000 
1.650 
1.900 
3.500 
1.200 

900 
1.900 

900 
1.200 

1.100 
550 

1.400 
3.500 
1.000 

300 

100 
100 

2.000 

100 
400 

100 

3.900 
150 

1-15 Skupaj 13.100 31.600 23.600 8.000 
V ta namen bodo omenjene organizacije združenega dela 

vložile okoli 31,6 mlrd din investicijskih sredstev, v tem 8,0 
mlrd din za vlaganja v športne, zabavne, rekreativne, malopro- 
dajne in druge infrastrukturne zmogljivosti. 

Splošno združenje trgovine Slovenije bo zagotovilo, da se 
bodo njegove članice vključile v razvojne aktivnosti iz prvega 
in drugega odstavka tega člena s tem, da bodo povečale delež 
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svojih vlaganj za razvoj svojih zmogljivosti v turističnih središ- 
čih, izletniških točkah in ob turističnih prometnih poteh. 

61. člen 
Zaradi dograditve turističnih centrov, širitve ponudbe in 

kvalitete storitev ter pridobivanja dohodkovno zanimivih kate- 
gorij tujih turistov bodo organizacije združenega dela, pod- 
pisnice dogovora, združile investicijska sredstva domačih 
interesentov in pripravile ter uresničile programe za skupna 
vlaganja s tujimi partnerji zlasti v stacionarne zmogljivosti na 
območju Ljubljane, Bleda, Kranjske gore, Portoroža in Roga- 
ške Slatine, s čemer bodo na teh območjih pridobile vsaj po 
eno večjo zmogljivost, velikost od 300-400 ležišč. 

62. člen 
Zadružna zveza Slovenije bo povezovala svoje članice, 

organizacije združenih kmetov z organizacijami združenega 
dela turizma in gostinstva zaradi pospešenega razvoja kmeč- 
kega turizma. Organizirala bo dopolnilno izobraževanje za 
kadre, zaposlene v pospeševalnih službah. Zadružna zveza 
Slovenije, SOZD Merx, DO Kompas, DO Avtopromet Gorica, 
DO Pohorje in ostale organizacije združenega dela, podpis- 
nice Samoupravnega sporazuma o medsebojnem sodelova- 
nju pri pospeševanju organiziranega razvoja in prodaje zmog- 
ljivosti kmečega turizma v SR Sloveniji bodo razvile v svojem 
okviru dejavnost za kooperiranje s sektorjem osebnega dela 
pri razvijanju ponudbe in prodaje penzionov in turističnih 
storitev na kmetijah, vključno s kreditiranjem poslovanja in 
graditve zmogljivosti ter razvoja pospeševalne službe. 

Zadružna zveza Slovenije in organizacije združenega dela 
iz predhodnega odstavka tega člena bodo s svojo dejavnostjo 
zagotovile usposobitev dodatnih 180 kmetij z okoli 2000 ležišč 
za turizem. 

Zveza hranilno kreditnih služb ter banke bodo za te namene 
omogočile kreditiranje preko turističnih organizacij, organi- 
zacij združenih kmetov ali neposredno do skupnega zneska 
1,0 mlrd din: 

Zveza obrtnih združenj Slovenije bo preko občinskih zdru- 
ženj med drugim pospeševala izgradnjo gostinskih prenoči- 
tvenih in kvalitetnih prehrambnih obratov ter modernizacijo in 
razširitev obstoječe gostinske ponudbe, pospeševala bo 
povezovanje med OZD in osebnim delom za širitev in prodajo 
zasebnih zmogljivosti. Banke bodo za odpiranje gostiln in 
penzionov omogočile kreditiranje. 

63. člen 
Poslovna skupnost za žičnice Slovenije se s svojimi člani- 

cami v okviru svojega samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana zavezuje, da bo do obdobja 1990 z modernizacijo 
obstoječih žičniških naprav in izgradnjo novih predvsem v že 
obstoječih turističnih centrih Kanin, Bled, Kranjska gora, 
Bohinj, Pohorje, Krvavec, Kope, Golte povečala sedanjo opti- 
malno prevozno zmogljivost žičniških naprav za okoli 35.000 
smučarjev na uro. V ta namen bodo članice v okviru poslovne 
skupnosti zagotovile okoli 3,0 mlrd din investicijskih sredstev. 

Skupščine občin navedenih turističnih centrov bodo v sred- 
njeročnih planskih aktih določile območje za gradnjo žični- 
ških in spremljajočih objektov. Sprejele bodo ukrepe za razvoj 
smučišč in smučarskih naprav kot so: namensko usmerjanje 
dela sredstev turistične takse; s komunalnimi prispevki prido- 
bivanje dela sredstev od občanov, ki uživajo ugodnosti na 
račun urejenega smučarskega centra (počitniške hišice, sta- 
novanja); Poslovna skupnost bo pripravila in izvedla samou- 
pravni sporazum o medsebojnem sodelovanju in dohodkov- 
nih odnosih med organizacijami združenega dela žičnic, 
gostinstva, agencij, trgovine, prometa. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije se bo zavzemal za zmanjšarlje davčnih obvezno- 
sti in drugih obveznosti organizacijam združenega dela, 
upravljalkam žičnic. 

64. člen 
Banke bodo na področju turizma prednostno kreditirale 

investicijske programe vkliučno s potrebno infrastrukturo35, 

34. Samostojni gostinci bodo Izgradili 500 ležlič, občani, ki oddajajo ležišča v 
zasebnih gospodinjstvih pa 1.500 ležišč. 
35. Žičnice, marine, turistični športno-rekreacijskl objekti, oprema za varstvo 
okolja, maloprodajne zmogljivosti... 

ki bodo ustrezali naslednjim usmaritvam: 
- izvozna usmerjenost in doseganje neto deviznih učinkov, 

- zagotavljanje večje kakovosti turističnih storitev, 
- dograjevanje turističnih centrov in širitev turistične po- 

nudbe, 
- zagotavljanje pogojev za varstvo okolja. 
Ljubljanska banka Zdcužena banka in Splošno združenje 

gostinstva in turizma Slovenije bosta pripravila predlog za 
ustanovitev konzorcija, ki bo na osnovi samoupravnega spo- 
razuma združeval sredstva organizacij združenega dela 
turizma in gostinstva ter drugih zainteresiranih in temeljnih 
bank za pospeševanje razvoja tujskega turizma. 

Organizacije združenega dela turizma in gostinstva bodo z 
Gospodarsko zbornico Slovenije izpeljale projekt računalni- 
ško podprtega informacijskega sistema, ki bo omogočil poso- 
dabljanje poslovanja organizacij združenega dela vključno s 
trženjem. 

65. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal za 

nadaljnje uveljavljanje izvoznih vspodbud in za priznavanje 
olajšav pri davkih in prispevkih organizacijam združenega 
dela in nosilcem osebnega dela s področja turizma. 

Občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor, obalne skupnosti 
Koper bodo pospešile urbanistično urejanje prostora ter 
izdajo potrebnih dovoljenj za gradnjo gostinskih in drugih 
turističnih objektov. Z ukrepi davčne politike bodo spodbujale 
vlaganja v gostinske in turistične objekte s pripadajočo infra- 
strukturo in s selektivno ter z diferencirano davčno politiko na 
področju osebnega dela pospeševale razvoj turističnih, 
aostinskih, servisnih, trgovskih obratov ter obratov domače in 
umetne obrti. Zagotovile bodo pogoje za odpiranje obratoval- 
nic na podlagi osebnega deia, zlasti na izletniških točkah in 
tranzitnih poteh. V turističnih krajih bodo z odloki omogočile 
prilagoditev delovnega časa v storitvenih dejavnostih potre- 
bam turistov. 

XI. DROBNO GOSPODARSTVO36 

Podpisniki: x Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza obrtnih 
združenj, Ljubljanska banka - Združena banka, Temeljne 
banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
Izvršni sveti skupščin občin, izvršni sveti skupščine mesta 
Ljubljane, Maribora in obalne skupnosti, SOZD Iskra, SOZD 
Gorenje, DO TAM, SOZD Emona, DO Metalka, SOZD Sloveni- 
jales, SOZD Mercator, SOZD Lesnina, SOZD ZPS, SOZD IMP, 
DO Kovinotehna. 

66. člen 
Večje organizacije združenega dela podpisnice tega dogo- 

vora SOZD Iskra, SOZD Gorenje, DO TAM, SOZD Emona, DO 
Metalka, SOZD Slovenijales SOZD Mercator, SOZD Lesnina, 
SOZD ZPS, SOZD IMP in DO Kovinotehna bodo v sodelovanju 
z organizacijami združenega dela v njihovi sestavi zagotovile, 
da bodo v okviru srednjeročnih planov teh organizacij pose- 
bej opredeljeni proizvodni programi, ki bodo v cilju prestruk- 
turiranja proizvodnje ponudeni interesentom s področja 
drobnega gospodarstva za kooperacijsko sodelovanje. V 
zvezi s to nalogo bodo v svojih samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov posebej opredelili pogoje za to sodelovanje, 
zagotovili sredstva, katera bodo skupno vlagali s kooperanti 
za te namene, opredelili oblike in pogoje poslovnega in teh- 
nično tehnološkega sodelovanja pri organiziranju take proiz- 
vodnje ter druge oblike pomoči temelječe na poslovnem inte- 
resu in pospeševale delo na domu. 

Ker so za to potrebe in dani pogoji bodo organizacije 
združenega dela v sestavi omenjenih organizacij ustanovile 
temeljne organizacije kooperantov oziroma bodo tudi sousta- 
novitelji novih enot drobnega gospodarstva, ki jih bodo 
pogodbeno programsko vezale za dejavnost temeljne organi- 
zacije združenega dela. 

V navedenem smislu bodo tudi izvršni sveti skupščin občin 

M V tem poglavju so zajete nekatere naloge na podlagi ugotovitev stallič In 
sklepov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospo- 
darstva. Upoštevati je, da je večina nalog na teh osnovah že konkretizirana v 
spremenjenem dogovoru o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva. 
* Spisek podpisnikov se bo še razširil glede na vključevanje posameznih kon- 
kretnih nalog. 
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v dogovorih o temeljih svojih planov vključili kot podpisnike 
še druge organizacije združenega dela s svojega področja. 

67. člen 
Izvršni sveti skupščin občin bodo ob sodelovanju krajevnih 

skupnosti in obrtnih združenj te OZD skrbeli, da bodo pokrite 
tiste dejavnosti, ki služijo za zadovoljevanje neposrednih 
potreb občanov. 

68. člen 
Občine bodo zagotovile posebne davčne olajšave za usta- 

novitelje enot drobnega gospodarstva. Ob tem bodo s selek- 
tivno davčno politiko pospeševale razvoj deficitarnih dejavno-, 
sti, odpiranje novih delovnih mest in modernizacijo proizvod- 
nje, ki prispeva k boljši plačilni bilanci. Na osnovi dogovora o 
temeljih družbenega plana pa bodo v zazidalnih načrtih 
občine predvidele lokacije za poslovne prostore za osebne 
storitve in storitve gospodinjstvom. Občine bodo poenosta- 
vile postopke pri izdaji dovoljenj (zmanjšale število soglasij) in 
s tem omogočile hitrejšo gradnjo objektov v drobnem gospo- 
darstvu. 

69. člen 
Banke bodo prednostno kreditirale razvoj drobnega gospo- 

darstva zlasti še za namene iz prvega in drugega člena tega 
poglavja. Poslovne banke v Sloveniji bodo ob sodelovanju 
Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze obrtnih združenj 
Slovenije ustanovili posebno obrtno hranilnico in posojilnico 
z možnostjo kreditiranja in zavarovanja kreditov na hipote- 
kami osnovi. Na podlagi Samoupravnega sporazuma s temelj- 
nimi bankami Ljubljanske banke in Beograjske banke — 
temeljne banke Ljubljana, Jugobanke - temeljne banke Ljub- 
ljana in poštno hranilne službe, bo obrtna hranilnica in poso- 
jilnica svoje tekoče poslovanje na terenu opravljala preko 
njihovih poslovnih enot. 

70. člen 
Zveza obrtnih združenj Slovenije bo zagotovila v svojih 

programih ali pa s posebno organizacijsko enoto pravno 
pomoč samostojnim obrtnikom pri sklepanju dolgoročnih 
kooperacijskih pogodb in drugih oblik poslovnega sodelova- 
nja z OZD. Ta organizacijska enota bo poskrbela tudi za izdajo 
posebnega priročnika s primeri kooperacijskih, najemnih in 
drugih pogodb. 

XII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

Podpisniki: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveza 
komunalnih skupnosti Slovenije, Medobčinske gospodarske 
zbornice Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in Maribora, 
Obalne skupnosti Koper, temeljne banke v Ljubljanski banki, 
Ljubljanska banka - združena banka - Jugobanka - 
temeljna banka Ljubljana, Beograjska banka - temeljna 
banka Ljubljana. 

71. člen 
Občine, mesti Ljubljana in Maribor ter Obalna skupnost 

Koper bodo v okviru svojih planskih aktov opredelile pred- 
nostna območja za kompleksno stanovanjsko in ostalo gradi- 
tev; za racionalizacijo stroškov infrastrukturnega opremljanja 
bodo preko skladov stavbnih zemljišč zagotavljale pravo- 
časno pridobivanje zemljišč v skladu s predvidenim obsegom 
družbeno usmerjene gradnje in koordinirale delo izvajalcev 
pri opremljanju zemljišč, na osnovi enotne metodologije izka- 
zovanja podatkov pa celovito načrtovanje in spremljanje sta- 
nja infrastrukturnih sistemov in prostora. 

72. člen 
Občinske samoupravne stanovanjske skupnosti bodo na 

podlagi enotne metodologije, ki jo zagotovi Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije, evidentirale stanje in stopnjo dotra- 
janosti stanovanjskega sklada na teh osnovah oblikovale dol- 
goročne programe prenove, ter dajale pobude za reševanje 
pravno-lastniških odnosov pri prenovi stanovanjskega fonda, 
kot tudi pri pridobivanju novih stanovanjskih površin na 
obstoječih stanovanjskih objektih. 

73. člen 
Občinske samoupravne stanovanjske skupnosti, Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni sveti občin, mest 
Ljubljana in Maribor ter Obalne skupnosti Koper bodo v 
okviru svojih pristojnosti uresničevale politiko postopne 
realne rasti stanarin in jo v okviru Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije usklajevale na podlagi enotnih izhodišč tako, 
da bo najkasnje do leta 1990 dosežen nivo enostavne repro- 
dukcije v stanovanjskem gospodarstvu. 

74. člen 
Zveza samoupravnih stanovanjskih skupnosti Slovenije bo 

do konca leta 1986 zagotovila oblikovanje enotnih osnov, 
meril in pogojev glede možnosti odprodaje posameznih druž- 
benih stanovanj občanom. 

75. člen 
Občinske stanovanjske skupnosti bodo v samoupravnih 

sporazumih o temeljih planov določile pogoje in merila za 
tekoče združevanje in uporabo namenskih stanovanjskih 
sredstev organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

76. člen 
Komunalne skupnosti bodo do leta 1987 pripravile pro- 

grame potrebne prenove in dograjevanja obstoječih komunal- 
nih naprav in sistemov za delovanje v vseh razmerah. V 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti bodo zagotovile najnujnejša sredstva za 
enakomernejšo in kvalitetnejšo oskrbo s komunalnimi stori- 
tvami in za zmanjšanje onesnaževanja pomembnejših vodnih 
virov ter okolja preko kritične meje. 

77. člen 
Izvršni sveti občin, mest Ljubljana in Maribor ter Obalne 

skupnosti Koper bodo za racionalizacijo delovanja in kvalitet- 
nejšo oskrbo v svojih planskih dokumentih predvideli povezo- 
vanje komunalnih sistemov in organizacij v okviru medobčin- 
skega sodelovanja na osnovi kriterijev ekonomije obsega, 
naravnih danosti, optimizacije oskrbe, zaščite okolja in raci- 
onalne predelave ter gospodarne izrabe komunalnih od- 
padkov. 

78. člen 
Izvršni svet občin, mest Ljubljana in Maribor ter Obalne 

skupnosti Koper bodo v okviru medobčinskega sodelovanja 
in ob sodelovanju Medobčinskih gospodarskih zbornic 
pobudniki za oblikovanje celovitega sistema zbiranja in reci- 
klaže komunalnih odpadkov37. 

79. člen 
Komunalne skupnosti, Izvršni sveti občin, mest Ljubljana in 

Maribor ter Obalne skupnosti Koper bodo v okviru svojih 
pristojnosti in na podlagi enotnih izhodišč, dogovorjenih v 
okviru Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, zagotavljali 
rast cen komunalnih storitev nad splošno rastjo cen in tako 
zagotovili uskladitev cen s stroški enostavne reprodukcije v 
komunalnem gospodarstvu. 

80. člen 
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo do leta 1987 

uveljavila enotno metodologijo izkazovanja podatkov, ki bo 
osnova za kvalitetno spremljanje stanja in načrtovanje razvoja 
komunalnih sistemov in dejavnosti. 

81. člen 
Banke bodo kreditirale stanovanjsko in komunalno gospo- 

darstvo iz nenamenskih sredstev v višini 20% od prirasta 
kratkoročnih dinarskih vlog občanov. Dograjevale bodo 
sistem kreditiranja stanovanjsko-komunalnega gospodarstva 
ob uveljavljanju stimulativnejših oblik namenskega varče- 
vanja. 

37. Tak sistem naj omogoči ekonomično organizacijo zbiranja, sortiranja in 
distribucije sekundarnih surovin uporabnikom v Industriji, kmetijstvu In energe- 
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XIII. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Posebne izobraževalne 
skupnosti, Raziskovalna skupnost Slovenije, Posebne razi- 
skovalne skupnosti, Kulturna skupnost Slovenije, Zdrav- 
stvena skupnost Slovenije, Skupnost otroškega vrstva Slove- 
nije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji, Skupnost socialnega skrbstva SR Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije, Telesno-kulturna skupnost Slove- 
nije, Skupščina udeležencev družbenega dogovora o štipen- 
dijski politiki, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

82. člen 
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in 

Izvršni svet Skupščine SRS bodo pripravile skupne in medse- 
bojno usklajene programe investicij za vse družbene dejavno- 
sti, ki ne morejo preseči realnega obsega investicij ustvarje- 
nega v obdobju 1981-1985. Investiranje iz tega programa se 
ne more pričeti, dokler niso v planih in programih samouprav- 
nih interesnih skupnosti zagotovljena sredstva za izvedbo 
programa izvajalske organizacije, kateri bo objekt, pridobljen 
z investicijo dan v upravljanje. 

Na podlagi programa investicij, sprejetega s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skup- 
nosti, bodo v izvajalskih organizacijah združenega dela pri- 
pravili in sprejeli samoupravne sporazume o združevanju 
sredstev amortizacije. 

Izvršni sveti skupščin občin mest Ljubljane in Maribora in 
Obalne skupnosti bodo zagotovili, da se s samoprispevki za 
investicije na območju občin v obdobju 1986 do 1990 ne bo 
združeval večji delež sredstev iz osebnega dohodka kot je 
predvideno v planu občine. 

83. člen 
Republiške samoupravne interesne skupnosti bodo 

postopno v obdobju prvih treh let novega srednjeročnega 
obdobja vračunavale v ceno storitev usklajevanje ravni oseb- 
nih dohodkov izvajalcev z ravnijo osebnih dohodkov delavcev 
v gospodarstvu, da bi nadomestili zaostajanje iz preteklega 
srednjeročnega obdobja. 

Republiške samoupravne intersne skupnosti bodo v prvih 
dveh letih novega srednjeročnega obdobja vračunavale v 
ceno storitev amortizacijo vsaj v enakem odstotku kot v letu 
1985, razen za opremo, pri kateri se bo celotna amortizacija 
obračunavala že v letu 1987, od leta 1988 pa bodo amortiza- 
cijo vračunavale v celotnem znesku. 

84. člen 
Vrednosti programov i nalog, ki so jo določili udeleženci 

samoupravnih sporazumov o temeljih planov, bodo samou- 
pravne interesne skupnosti revalorizirale v materialnih okvi- 
rih, določenih z resolucijo, razen če za posamezne primere ne 
bo drugače določeno: 

1. V ceni planirani del sredstev za osebne dohodke izvajal- 
cev in sklade skupne porabe ter sredstva za osebne prejemke 
iz naslova socialnih pravic bodo za zagotovljene programe in 
solidarnost valorizirale skladno z rastjo poprečnega nominal- 
nega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu v SR 
Sloveniji; 

2. Ostale elemente v ceni zagotovljenih programov bodo 
povečevale skladno z rastjo cen na drobno. 

3. Samoupravne interesne skupnosti bodo lahko revalorizi- 
rale svoje programe med letom po periodičnih obračunih, 
celoletno pa po zaključnem računu. 

85. člen 
Izvršni sveti občin bodo predlagali, da bodo smiselno enaka 

določila kot so v 1. in 2. odstavku 82., 83., in 84. člena sprejeli 
tudi v občinski dogovor o temeljih družbenega plana. 

86. člen 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost 

Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost 
socialnega skrbstva Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlo- 

vanje SR Slovenije bodo s samoupravnimi sporazumi med 
občinskimi skupnostmi uresničevale načelo solidarnosti. 
Zagotovljeni program bo temeljil na vsebini in obsegu opre- 
deljenim z zakonom ali podzakonskimi akti, vrednost pa na 
minimalnih elementih, dogovorjenih v skupnostih. 

Vse občinske samoupravne skupnosti bodo sredstva za 
zagotovljene programe združevale po enotnih, merilih. Za 
solidarnost bodo prispevali v občinah, kjer po enotnih merilih 
združijo več sredstev, kot jih potrebujejo za planirani obseg 
zagotovljenega programa, sredstva solidarnosti pa bodo pre- 
jemali v občinah, kjer po enotnih merilih ne združijo dovolj 
sredstev za njihov zagotovljeni program. 

Samoupravne interesne skupnosti posameznih dejavnosti 
bodo v samoupravnih sporazumih iz 1. odstavka tega člena 
opredelile še dodatne kriterije upravičenosti do sredstev soli- 
darnosti in kriterije, po katerih se določa obveznost združeva- 
nja sredstev za solidarnost. 

Skupnost socialnega varstva bo spemljala uveljavljanje 
samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstve- 
nih pravic in uskladila merila za uresničevanje solidarnosti na 
področju socialnega varstva. 

87. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo na podlagi svojih 

samoupravnih sporazumov o temeljih planov v sporazumu o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti v obdobju 
1986-1990 zagotovile medsebojno usklajen obseg financira- 
nja izobraževanja učencev in študentov in ga opredelile za 
vsako posebno izobraževalno skupnost posebej. V tem okviru 
bodo omogočile vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja 
naslednjemu številu učencev in študentov: 

Vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja 
v odbobju 1986—1990 

Posebna izobraževalna Srednje Višje Skupaj Sredstva 
skupnost za šolstvoin visoko za izvedbo 

šolstvo vzgojno-izo- 
braževalnih 
programov 

v milj. din 
agroživilstvo 
gozdarstvo 
rudarsko in geol. 
kov. pred. industrija 
in metalurgijo 
kemijo, farmac., gumar 
in nekovine 
elektroteh. in rač. 
usmeritev 
gradbeništvo 
lesarstvo 
tisk in papir 
usnjarsko in usnj. 
pred. industrija 
tekstilno usm. 
promet in zveze 
ekonom, usm. 
gostinstvo in turizem 
zdrav, varstvo 
kultura 
ped. usm. 
družbosl. usm. 
izobr. sk. Slov. 

Skupaj 

38. Ker niso sprejeti te vsi programi za področje »I4)ega In visokega šolstva nI 
ocene vrednosti teh programov po posebnih Izobraževalnih skupnostih In |e 
podana le v globalu. 

7.950 2.750 10.700 2.498 
600 300 900 265 

2.200 350 2.570 823 

31.140 4.990 36.130 9.011 

4.200 3.050 7.250 1.290 

14.190 6.010 20.200 4.102 
7.800 3.000 10.800 2.021 
5.160 500 5.660 1.250 
1.350 1 350 420 

1.650150 1 800 452 
7.050 910 7.960 1-642 
4.560 1.000 5.560 1-364 

15.150 6.010 21.160 3.633 
6.300 150 6.450 1 541 
3.930 2.000 5.930 1 394 
1.590 750 2.340 786 
5.250 6.740 11.990 1-930 
8.400 5.350 13.750 2.272 
8.430 1.500 9.930 2.578 

136.920 45.510 182.430 77.771 38 
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Vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja 
v odboju 1986—1990 

Posebna izobraževalna 
skupnost za 

Srednje Višje 
šolstvo in visoko 

šolstvo 

Skupaj 

agroživilstvo 1.500 660 2.160 
gozdarstvo - 100 100 
rudar, in geol. usm. 1.800 140 1.940 
kov. pred. ind. in metalurgijo 12.150 3.600 15.750 
kem , farma., gumar. in nekov. 2.400 1.000 3.400 
elektroteh. in rač. 1.650 1.000 2.650 
gradbeništvo 2.850 1.000 3.850 
lesarstvo 600 160 760 
tiska in papirja 300 50 350 
usnj. in usnj. pred. ind. 450 50 500 
tekstilne usm. 3.150 500 3.650 
promet in zveze 8.400 580 8.980 
ekonomsko usm. 4.200 3iW0 7.200 
gostinstvo in tur. 2.700 Tfeo 2.860 
zdrav, varstva 150 600 750 
kulturo - 100 100 
pred. usm. 750 3.200 3.950 
družbosl. usmeritev 1.950 4.000 5.950 
izobr. sk. Slov. - 100 100 
Skupaj 45 000 20.000 65.000 

88. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo na podlagi samou- 

pravnih sporazumov o temeljih planov združile sredstva in jih 
namenile za posodobitev opreme na področju usmerjenega 
izobraževanja v znesku 1.550 milj.din. 

89. člen 
Izobraževalna skupnost Slovenije bo na podlagi samou- 

pravnega sporazuma o temeljih plana zagotovila združevanje 
sredstev za: 

- financiranje dejavnosti šolstva narodnosti in dvojezič- 
nega šolstva v znesku 1.427 milij. din. 

- financiranje izobraževanja otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, za kar bo v planskem 
obdobju namenjeno 3.359 milj. din. 

- sofinanciranje izobraževanja otrok delavcev, ki so na 
začasnem delu v tujini, za kar bo v planskem obdobju name- 
nila 445 milj. din 

- sofinanciranje vsakodnevnih prevozov učencev in štu- 
dentov v usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem plan- 
skem obdobju namenila 1.804 milj. din. 

90. člen 
Izobraževalna skupnost Slovenije bo sprejela program za 

izboljšanje prostorskih pogojev zavodov za usposabljanje 
mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Sredstva 
v višini 2,5 mlrd. din bodo zagotovljena na podlagi samou- 
pravnega sporazuma z Zvezo stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije. 

91. člen 
Udeleženci družbenega dogovora o štipendijski politiki in 

samoupravnega sporazuma o štipendiranju v občini bomo s 
štipendiranjem čimbolj izenačevali materialne možnosti mla- 
dih za šolanje in zagotavljali kadrovsko reprodukcijo skladno 
s cilji srednjeročnega in dolgoročnega plana družbenega 
razvoja. Ob tem bomo nadalje krepili delež kadrovskih štipen- 
distov v okviru vseh štipendistov v republiki in delež štipendi- 
stov za V., VI. in VII. stopnjo zahtevnosti. 

92. člen 
Za posodabljanje raziskovalne opreme v raziskovalnih 

organizacijah, ki izvajajo skupni raziskovalni program, bo 
Raziskovalna skupnost Slovenije namenila 2.500 mio. din. 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo za potrebe raziskoval- 
nega dela v okviru pedagoškega procesa v visokem šolstvu 
namenile za raziskovalno opremo 2.500 mio din. 

Raziskovalna skupnost Slovenije in Izobraževalna skupnost 
Slovenije bosta za izvedbo prvega odstavka tega člena pripra- 
vili usklajen program opremljanja in organizirali sofinancira- 
nje z dodatnim združevanjem sredstev s strani nosilcev raz- 
vojnih projektov. 

93. člen 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo v skupni raziskovalni 

program vključila raziskave na področju družbenih in huma- 
nističnih ved, ki so skupnega pomena za krepitev nacionalne 
kulturne zavesti in temeljne raziskave v naravoslovnih, tehnič- 
nih, biotehničnih in medicinskih vedah. V okviru teh raziskav 
se bo do leta 1990 raziskovalno usposobilo 2000 ljudi. Uspo- 
sabljanje bo potekalo v raziskovalnih skupinah; mentorji, ki 
bodo vodili usposabljanje pa bodo izhajali iz znanstveno 
raziskovalnih organizacij, raziskovlanih enot in iz visokošol- 
skih organizacij združenega dela. Raziskovalne skupine se 
bodo vključevale v razreševanje konkretne razvojne proble- 
matike materialne in nematerialne proizvodnje. 

V ta namen bo zagotovila v obdobju 1986-1990 26.000 mio 
din. 

94. člen 
V posebnih raziskovalnih skupnostih bodo s prispevno 

stopnjo združena sredstva namenjali za sofinanciranje razi- 
skav, ki so sestavina razvojnih projektov združenega dela in 
družbeno-političnih skupnosti. Pri tem bodo imeli prednost 
tisti razvojni projekti, ki so večjega pomena za prestrukturira- 
nje družbe v skladu z družbeno razvojno strategijo. 

Za sofinanciranje raziskav v razvojnih projektih bodo 
posebne raziskovalne skupnosti združile v obdobiu 
1986-1990 4.200 mio. din. 

95. člen 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo za izvajanje programa 

Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena zagotovila največ 10% od celotnih sredstev za 
izvedbo programa, večji del pa bodo neposredno zagotovile 
organizacije združenega dela, katerih dejavnost je povezana z 
izkoriščanjem rezultatov teh raziskav. 

96. člen 
Kulturana skupnost Slovenije bo za delovanje tistih kultur- 

nih inštitucij, ki so za nacionalno samobitnost in samostoj- 
nost najpomembnejše, ter dejavnosti, ki ohranjajo slovensko 
identiteto in kulturni spomin: 

- pospeševala izdajanje izvirnih in prevodnih leposlovnih 
in družboslovnih del, podpirala izhajanje periodičnega tiska 
ter zagotavljala večji odkup knjig za splošnoizobraževalne 
knjižnice, za kar bo v obdobju 1986-1990 zagotovila 1 885 
mio din; 

- podpirala zaščito naravne in kulturne dediščine in najpo- 
membnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji ter prevzela 
celotni nadzor nad temi spomeniki, za kar bo namenila 1 580 
mio din; 

- pospeševala kulturno dejavnost madžarske in italijanske 
narodnosti v Sloveniji, kulturno dejavnost vseh Slovencev 
zunaj domovine, kulturno izmenjavo med narodi v Jugoslaviji 
ter v svetu, za kar bo namenila 301 mio din. 

97. člen 
V Zdravstveni skupnosti Slovenije bomo s sistemom soli- 

darnosti do leta 1990 omgočili občinam, ki same ne združu- 
jejo dovolj sredstev, da se bodo s pomočjo solidarnosti pribli- 
žale polni vrednosti občinskega zagotovljenega programa 
zdravstvenega varstva. 

Zagotovljeni program zdravstvenega varstva predstavlja 
88% povprečnega zneska namenjenega za zdravstvene stori- 
tve na enega uporabnika v SR Sloveniji v letu 1984. 

98. člen 
Občinske zdravstvene skupnosti bodo na podlagi samou- 

pravnega sporazuma o usklajevanju planov uresničevale v 
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije po načelu vzajemno- 
sti naslednje skupne naloge: 

- zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev osebam nez- 
nanega prebivališča in tujim državljanom; 
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- uresničevanje svobodne menjave dela z društvi in orga- 
nizacijami, ki opravljajo zdravstvene storitve skupnega 
pomena za vso republiko; 

- skupne naloge zdravstvenih skupnosti na področju ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite; 

- razvoj in delovanje zdravstveno informativnega sistema 
skupnega pomena; 

- sofinanciranje zdravstveno vzgojnih prispevkov v sred- 
stvih javnega obveščanja; 

- raziskovalne naloge skupnega pomena zlasti s področja 
družbenoekonomskih odnosov zdravstvenega varstva in dol- 
goročne razvojno raziskovalne naloge s področja epidemiolo- 
gije in preventive pri nas najbolj razširjenih bolezni; 

- uresničevanje svobodne menjave dela za dogovorjen del 
storitev skupnega pomena; 

- druge dogovorjene naloge. 
Sredstva za naloge skupnega pomena v višini 1.306,87 mio 

din bodo združevale vse občinske zdravstvene skupnosti po 
enotnih merilih. 

99. člen 
1. Skupnost otroškega varstva bo iz združenih sredstev v 
obdobju 1986-1990 zagotovila: 

- 100% nadomestilo osebnega dohodka ob porodu, ter za 
nego in varstvo otroka zaposlenim upravičencem v trajanju 
246 dni 39); 

- družbeno pomoč ob porodu ter za nego in varstvo 
otroka iskalkam zaposlitve, študentkam in učenkam v sred- 
njem usmerjenem izobraževanju v trajanju 84 dni 40); 

Za ti dve nalogi bo potrebno združiti 20.174 mio din; 
- pomoč pri opremi vsem novorojencem v Sloveniji, za kar 

bo potrebno združiti 1.147 mio din. 
2. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega 

varstva bo Skupnost otroškega varstva Slovenije v obdobju 
1986—1990, zagotovila družbene pomoči otrokom do dogo- 
vorjene ravni socialne urnosti skladno z določili Samouprav- 
nega sporazuma o urSničevanju socialnovarstvenih pravic, 
za kar bo potrebno združiti 22.992 mio din. 

100. člen 
Skupnost socialnega skrbstva bo s solidarnostjo med 

občinskimi skupnostmi v obdobju 1986-1990 zagotovila 
občanom, ki so nesposobni za pridobitno delo in brez sred- 
stev za preživljanje, dogovorjeno raven socialne varnosti po 
merilih in v višini, opredeljeni v samoupravnem sporazumu o 
uresničevanju socialnovarstvenih pravic in sicer: 

- družbene denarne pomoči, ki upravičencem predstav- 
ljajo edini ali dopolnilni vir sredstev za preživljanje, za kar bo 
potrebno združiti 2.901 mio din ter 

- kritje dela oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih, za kar bo potrebno združiti 2.347 mio din. 
To nalogo bo Skupnost socialnega skrbstva kriterialno opre- 
delila v samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov. 

101. člen 
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo na podlagi samo- 

upravnega sporazuma o uskladitvi planskih elementov soci- 
alne politike za obdobje 1986-1990 oblikovala take programe 
socialne varnosti, ki bodo spodbujali k uspešnejšemu delu in 
večji produktivnosti, na podlagi katere si bodo delavci in 
delovni ljudje zagotavljali socialno varnost predvsem z last- 
nim delom. 

102. člen 
Poleg pravic delavcev za primer brezposelnosti, ki se zago- 

39. Osnutak Samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov Skupnosti otro- 
škega varstva, ki je v razpravi, opredeljuje še naslednji dve varianti dobe 
trajanja zadržanosti z dela zaradi poroda ter nege In varstva otroka in sicer: II. varianta: Nadomestilo osebnega dohodka ob porodu ter za nego in varstvo 
otroka vsem zaposlenim upravičencem v trajanju 365 dni, s 100% nadomestilom 
na 246 dni In 75% za 119 dni ter z zagotovitev družbene pomoti ob porodu ter za 
nego In varstvo otroka iskalkam zaposlitve, študentkam in učenkam v srednjem 
usmerjenem Izobraževanju, za kar bo potrebno združiti 27.249 mio din. 

Varianta III.: Nadomestilo osebnega dohodka ob porodu ter za nego In varstvo 
otroka vsem zaposlenim upravičencem v trajanju 365 dni, s 100% nadomestilom 
ter zagotovitev družbene pomoči ob porodu ter za nego In varstvo otroka 
Iskalkam zaposlitve, študentkam In učenkam v srednjem usmerjenem izobraže- 
vanju, za kar bo potrebno združiti 29.448 mio din. 
40. Višina nadomestila za te upravičenke (okrog 3.000) bo znašala 50% popreč- 
nega čistega osebnega dohodka v preteklem letu v republiki. 

tavljajo na solidarnostni osnovi v skladu z zakonom, bodo 
občinske skupnosti za zaposlovanje s sistemom solidarnosti 
zagotavljale tudi uresničevanje pravic brezposlenih oseb do 
priprave na zaposlitev (preusposabljanje in prekvalifikacije) 
ter pravice invalidnih oseb do delovne usposobitve in zapo- 
slitve. 

103. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o skupnih nalogah 

občinskih telesnokulturnih skupnosti bo Telesnokulturna 
skupnost Slovenije namenila posebno pozornost množičnim 
oblikam športne aktivnosti otrok in mladine. Pri razvoju 
vrhunskega športa bo uveljavljala prednostne programe, s 
katerimi bo zagotavljala kontinuiran proces vzgoje, usmerja- 
nja in športnega treniranja nadarjenih mladih športnikov in 
jim omogočala doseganje vrhunskih rezultatov. Za te naloge 
bodo delovni ljudje po telesnokulturnih skupnostih občin v 
obdobju 1986-1990 združili 1.112,3 mio dinarjev. 

104. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo v 

skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju in v skladu z družbenim dogovorom o usklajevanju pokoj- 
nin tekoče usklajevala pokojnine z rastjo poprečnega čistega 
osebnega dohodka na zaposlenega. 

V okviru sredstev, ki jih bo skupnost združevala, bo zaradi 
izboljšanja likvidnostnega položaja in stabilnega financiranja 
zagotovila postopno povečanje sredstev rezerv, tako da bodo 
leta 1990 ta sredstva znašala 8% letnih odhodkov skupnosti 

XIV. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Ljubljanska banka - Združena banka, Temeljne banke v Ljub- 
ljanski banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, 
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Republiška skup- 
nost za ceste, EGS - sestavljena organizacija elektrogospo- 
darstva, Posebna samoupravna interesna skupnost za elek- 
trogospodarstvo in premogovništvo Slovenije, Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije, združene PTT organizacije Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost PTT prometa, Zveza stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije, Izobraževalna skupnost Slove- 
nije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost otroškega 
varstva Slovenije, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlova- 
nje, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, Kulturna skup- 
nost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, telesnokul- 
turna skupnost Slovenije in Zveza socialistične mladine Slo- 
venije. 

105. člen 
Občine Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in Obalna skupnost 

Koper bodo neposredno in v okviru medobčinskega sodelo- 
vanja uresničevale politiko skladnejšega regionalnega raz- 
voja ter s tem namenom: 

-skrbele za hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem 
območju na osnovi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o območjih, ki štejejo za manj razvita, kot tudi 
drugih manj razvitih, zlasti hribovitih območij, ki jih bodo 
opredelile v svojih planskih aktih; pri tem bodo koordinirale 
aktivnosti na osnovi dogovorov o skupnih temeljih planov v 
okviru medobčinskega sodelovanja; z davčno, urbanistično in 
lokacijsko politiko bodo krepile interes za vlaganja na manj 
razvita območja; 

106. člen 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 

planov bodo samopravne interesne skupnosti na področju 
materialne proizvodnje skrbele za pospešen razvoj infrastruk- 
turnega omrežja na manj razvitih območjih in za dokončanje 
objektov na območjih v prehodnem obdobju, in sicer: 

Republiška skupnost za ceste bo v obdobju 1986-1990 
dodatno zagotovila 200 mio din letno (cene 1984) za moderni- 
zacijo regionalnega in lokalnega cestnega omrežja na manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih. 

EGS - sestavljena organizacija elektrogospodartva Slove- 
nije bo prioritetno usmejala sredstva za gradnjo objektov 
distribucije napetosti 0,4-20 KV na manj razvitih območjih. V 
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ta namen bo Posebna samoupravna interesna skupnost elek- 
trogospodartva in premogovništva Slovenije na podlagi 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev dodatno 
zagotovila sredstva v višini 798 mio din (cene 1984). 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo skrbela za usklajen 
razvoj vodnogospodarskih objektov na manj razvitih območ- 
jih ter v ta namen usmerila 20% sredstev, ki bodo v SR 
Sloveniji razpoložljiva za vodno gospodarstvo, na ta območja. 

Združene PTT organizacije Slovenije in Samoupravna inte- 
resna skupnost za PTT promet Slovenije bodo v obdobju 
1986-1990 zagotovile hitrejši razvoj PTT zmogljivosti na manj 
razvitih območjih z vlaganji 2.947 mio din (cene 1984) 41) 

Poleg tega bodo Republiška skupnost za ceste, Posebna 
samoupravna interesna skpnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo Slovenije in Zveza vodnih skupnosti Slove- 
nije z združenimi sredstvi sodelovale pri izgradnji infrastruk- 
turnih objektov, ki so neposredno povezani z izgradnjo novih 
gospodarskih zmogljivosti na teh območjih. 

107. člen 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 

planov bodo Izobražealna skupnost Slovenije, Zdravstvena 
skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije in Skupnost 
socialnega skrbstva Slovenije v okviru solidarnostnega zdru- 
ževanja sredstev za izvajanje zagotovljenih programov skrr 
bele za izenačevanje pogojev življenja in dela prebivalcev na 
manj razvitih območjih. • 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo letno namenila vza- 
jemno združena sredstva občinskih izobraževalnih skupnosti 
za izgradnjo 2000m2 osnovnošolskega prostora na manj razvi- 
tih območjih. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje bo v skladu z družbenim 
dogovorom o štipendijski politiki v SR Sloveniji in samouprav- 
nimi sporazumi o štipendiranju v občinah s solidarnostnim 
združevanjem sredstev zagotavljala večje štipendiranje iz 
združenih sredstev v manj razvitih območjih, v občinah s 
slabšo kadrovsko struturo in v občinah, kjer je delež učencev 
ki se po končanem osnovnem šolanju ne vključijo v usmer- 
jeno izobraževanje, večji od slovenskega povprečja. 

Kulturna skupnost Slovenije bo pospeševala kulturno 
dejavnost na manj razvitih območjih in za to namenila kot 
solidarnostno pomoč okoli 1% vseh sredstev za kulturno 
dejavnost (po cenah 1984 95 mio din). 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo sofinancirala razisko- 
valni del razvojnih programov, ki so osnova za pripravo inve- 
sticijskih projektov na manj razvitih območjih. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije bo v okviru solidar- 
nostnih sredstev namenila za štipendiranje študentov, šolanje 
amaterskih strokovnih kadrov in investicijsko vzdrževanje 
objektov na manj razvitih območjih letno okoli 3 mio din (cene 
1984). 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo zagotovila, da 
bodo samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji 
združevale sredstva po, stopnji 0,02% na osnovi BOD iz 
čistega dohodka. Ta sredstva bodo namenjena za reševanje 
stanovanjskih potreb kadrov na manj razvitih območjih. 

Naloge iz tega člena bodo podpisniki izvajali tudi na 
območjih v prehodnem obdobju. 

108. člen 
Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo: 
-spodbujale in povezovale interese organizacij združenega 

dela za vlaganja na manj razvita območja; pospeševale bodo 
najrazličnejše oblike sodelovanja organizacij združenega 
dela iz razvitih in manj razvitih območij, zlasti pri razvojno- 
raziskovalnem delu, prenosu tehnologij, usmerjanju in izobra- 
ževanju kadrov, organizaciji dela itd.; 

-v sodelovanju z občinami pripravljale informacije o pogo- 
jih in možnostih investiranja na posameznih območjih; 

-ob upoštevanju dogovorjenih investicijskih kriterijev 
sodelovale z organizacijami združenega dela, bankami in 

41. Ta vlaganja bodo omogočala povprečno letno povečanje teleks priključkov 
za 5,6%, telefonskih naročnlko za 9,6% in telefonskih govorilnic za 6,9%. 

Izgradnja PTT zmogljivosti bo zatotovljena z združevanjem sredstev za posa- 
mezne PTT objekte, z usmeritvijo sredstev TOZD PTT prometa pridobljenih na 
podlagi znižanja stopnje obveznosti za pospeševanje gospodarskega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, in usmeritvijo 20% sredstev Poštne 
hranilnice za razvoj PTT zmogljivosti. 

skupnostmi za zaposlovanje pri oblikovanju kvalitetnih raz- 
vojnih programov, ki bodo osnova za skupna vlaganja na 
manj razvitih območjih. 

109. člen 
Banke bodo na osnovi samoupravnih sporazumov o teme- 

ljih planov pospeševale vlaganja na manj razvita območja s 
tem, da bodo: 

- pri novih vlaganjih na manj razvitih in hribovitih območjih 
dovoljevale najvišjo možno udeležbo dopolnilnih sredstev 
bank; 

- znižale obrestne mere za posamezne namene, ko gre za 
naložbe na manj razvitih območjih, pri čemer bodo obrestne 
mere za občino Lenart in obmejna območja ugodnejše, ven- 
dar ne manj od najnižjih obrestnih mer kot jih določa med- 
bančni sporazum v okviru Jugoslavije. 

- opredelile najmanj 10% razpoložljivega dolgoročnega 
kreditnega potenciala za naložbe v osnovna in trajna obratna 
sredstva na manj razvitih območjih; banke, ki tega deleža ne 
bodo porabile v celoti, bodo razpoložljiva dolgoročna sred- 
stva usmerile v tiste banke, ki bodo ta delež presegle. 

Nižje obrestne mere iz druge alineje prvega odstavka tega 
člena veljajo tudi za območje v prehodnem obdobju. 

110. člen 
Za usklajen razvoj kmetijstva na manj razvitih območjih 

bodo: 
- SR Slovenija in občine usmerjale del sredstev iz skladov 

za intervencijo v proizvodnji in porabi hrane za izboljšanje 
pogojev kmetijstva v manj razvitih in hribovitih območjih; 

- Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in 
prehrano dajalo pobude za povezovanje med potrošnimi sre- 
dišči in območji, ki pridelujejo hrano na podlagi združevanja 
sredstev za naložbe v proizvodnjo hrane med organizacijami 
združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij; 

- Občine z davčnimi olajšavami pospeševale organizirano 
delo na domu kot dodatni vir dohodka kmečkih gospodarstev, 
zlasti v hribovitih območjih. 

111. člen 
^SR Slovenija bo pospeševala razvoj manj razvitih območij z: 

- zmanjšanjem davčne osnove za plačilo davka na doho- 
dek temeljnim organizacijam združenega dela, ki vlagajo na 
manj razvitih območjih, pri čemer bo zmanjšanje večje za 
vlaganje v občini Lenart in na manj razvitih obmejnih ob- 
močjih; 

- znižanjem obveznosti do pospeševanja gospodarskega 
razvoja manj razvitih republik in SAP, ki bodo v obdobju 
1986-1990 imele status manj razvitega območja oziroma 
status prehodnega obdobja, organizacijam združenega dela, 
ki investirajo v gospodarske objekte na manj razvitih območ- 
jih v SR Sloveniji na podlagi samoupravnega združevanja dela 
in sredstev in sicer v višini 25% od vlaganj, oziroma 50%, če 
gre za vlaganja v občini Lenart in manj razvitih obmejnih 
območjih; 

- znižanjem obveznosti plačila davka na dohodek temelj- 
nim organizacijam združenega dela, ki imajo sedež na manj 
razvitih območjih, odkar so bile na novo organizirane in so 
začele z dejavnostjo z novimi zmogljivostmi; 

- sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih progra- 
mov in incialnih razvojnih programov, ki se nanašajo na manj 
razvita območja in z refundiranjem dela stroškov izdelave 
projektne dokumentacije za naložbe v občini Lenart in na 
manj razvitih obmejnih območjih. 

Pospeševalni ukrepi prve in četrte alineje prvega odstavka 
tega člena se uporabljajo tudi za območja v prehodnem 
obdobju. » 

112. člen 
Zveza socialistične mladine Slovenije bo z mladinskimi 

delovnimi akcijami sodelovala pri izgradnji objektov gospo- 
darske infrastrukture in izboljševanju družbenega standarda 
na manj razvitih območjih. 

42) Ukrepi bodo določeni z zakoni In drugimi predpisi na podlaal Družbeneaa 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 
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XV. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
DKOLJA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, mesta Ljubljane, Maribora in Obalne 
skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljan- 
ska banak - Združena banka, Temeljne banke v Ljubljanski 
banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugo- 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije. 

113. člen 
SR Slovenija bo v sodelovanju z občinama Koper in Sežano 

zavarovala del Krasa kot Kraški regijski park. (Območje je 
opredeljeno na karti št. 16 osnutka dolgoročnega plana SR 
Slovenije). 

SR Slovenija bo v sodelovanju z občinami Cerknica, Loga- 
tec in Postojna ter v skladu z odločitvijo o namembnosti 
prostora iz 44. člena tega dogovora zavarovla dele Notranj- 
skih kraških polj in podolij kot Notranjski regijski park ter 
pripravila kandidaturo za vpis območja notranjskih podolij in 
kraških polj v naravno svetovno dediščino. 43) 

SR Slovenija ter občine Brežice, Krško, Novo mesto, Met- 
lika in Črnomelj bodo v sodelovanju s SR Hrvatsko ter obči- 
nami Ozalj, Jastrebarsko in Samobor sprejele odločitev o 
namenski rabi območja Gorjanci-Žumberak. 

SR Slovenija ter občine Črnomelj, Kočevje in Metlika bodo v 
sodelovanju s SR Hrvatsko ter občinami Čabar, Delnice, Duga 
Resa, Ozalj in Vrbovsko nadaljevale s pripravami strokovnih 
podlag o možni namenski rabi območja zgornjega toka reke 
Kolpe ter na njihovi osnovi sprejele odločitev o namenski rabi 
tega območja. 

Občine Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Kamnik, Mozirje 
in Ravne na Koroškem bodo zavarovale kot krajinski park del 
Karavank, Kamniških in Savinjskih Alp. (Območje je oprede- 
ljeno na karti št. 16 osnutka dolgoročnega plana SR Slove- 
nije). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti Skupščin 
občine Jesenice, Radovljica in Tolmina in delovna organiza- 
cija Triglavski narodni park bodo sprejele skupni program 
razvoja Triglavskega narodnega parka. 

Občini Izola in Piran bosta zavarovali kot naravni rezervat 
polotok Strunjan in laguno Strunjanskega zaliva. 

Občina Piran bo sprejela odločitev o namembnosti 
območja Sečoveljskih solin ob ustju, reke Dragonje. 

SR Slovenija ter občine Sežana, Nova Gorica, Tolmin bodo 
v sodelovanju z deželo Furlanijo-Julijsko Krajino sodelovale 
in usklajevale aktivnosti pri zavarovanju naravnovarstvenih 
območij o£ meji z Republiko Italijo. 

Občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in Obalna skup- 
nost Koper bodo ovrednotile svoja območja s temeljnimi 
karakteristikami kulturne in naravne dediščine in opredelile 
temeljne omejitve ali možne dopolnilne rabe spomenikov ali 
delov naravne kulturne dediščine. 

Občine Tolmin, Idrija, Jesenice, Radovljica, Kranj, Tržič, 
Kamnik, Mozirje, Ravne na Koroškem bodo v sodelovanju s 
kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi in organizacijami pospe- 
ševali razvoj planšarstva in zavarovale posamezne planine, ki 
imajo poseben kulturen pomen. 

Obalna skupnost Koper, občine Ajdovščina, Nova Gorica, 
Vrhnika, Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Kamnik, Domžale, 
Celje, Žalec, Maribor-Tabor, Ptuj, Ormož, Murska Sobota, 
Lendava, Novo mesto, Brežice, Krško, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Ljubljana Bežigrad bodo v sodelovanju s kmetijskimi zemlji- 
škimi in vodnimi skupnostmi v okviru melioracijskih del zava- 
rovale tista območja in objekte, ki imajo poseben kulturni in 
ekološki pomen. 

Poleg nalog, ki so opredeljene v predhodnih odstavkih tega 
člena, bodo občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in 
Obalna skupnost Koper v svojih družbenih planih določile 
tudi območja in objekte naravne dediščine, ki v prostoru SR 
Slovenije predstavljajo relativno redke, ogrožene, značilne ali 
enkratne primere naravne dediščine in imajo poseben kul- 
turni, znanstveni, ekološki, rekreacijski ali krajinsko estetski 
pomen in sprejele varstvene ukrepe za zavarovana območja in 

43) Naloga se prenaša Iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenl|e 
za obdobje 1981-1985. 

razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot v zavarovanih 
območjih. Pri tem se bodo občine povezovale in medsebojno 
uskladile skupna območja in varstvene ukrepe. 44) 

114. člen 
Občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in Obalna skup- 

nost Koper bodo na podlagi zasnove namenske rabe pro- 
stora, ki so opredeljena v dolgoročnih planih, določjle 
območja stavbnih zemljišč ter zagotovile, da bodo zemljiški 
skladi na osnovi programov pravočasno pridobivali in urejali 
stavbna zemljišča. 

115. člen 
Občine bodo za infrastrukturne objekte iz tega dogovora, ki 

so predvideni na njihovih območjih, na podlagi idejnih projek- 
tov v svojih planih določile lokacije. Za druge infrastrukturne 
objekte iz tega dogovora pa bodo določile lokacije po predlo- 
žitvi glavnih projektov. Nosilci investicijskih programov ozi- 
roma projektov bodo zagotovili sredstva za pridobitev in po 
potrebi za opremo stavbnih zemljišč- 

116. člen 
Občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor, Obalna skupnost 

Koper bodo sprejele programe, s katerimi bodo definirale 
dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev za uskladitev 
obstoječih in izdelavo novih prostorskih izvedbenih aktov z 
zakonom o urejanju prostora, zakonom o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor. 45) 

117. člen 
SR Slovenija bo v sodelovanju s prizadetimi občinami in 

samoupravnimi interesnimi skupnostmi sprejela program pri- 
prave prostorskih izvedbenih načrtov za infrastrukturne in 
energetske objekte, ki so predvideni v srednjeročnem družbe- 
nem planu SR Slovenije. 46) 

118. člen 
Z namenom zagotoviti pogoje za racionalno lociranje inve- 

sticijskih objektov bosta IS Skupščine SR Slovenije in Gospo- 
darska zbornica v sodelovanju z občinami, Mestom Ljubljana, 
Mestom Maribor in Obalno skupnostjo Koper do konca leta 
1988 oblikovale 47) in zagotovile vzdrževanje kataloga indu- 
strijskih con kot osnove za iskanje najustreznejše lokacije 
industrijskega objekta v celotnem slovenskem prostoru. 48) 

Katalog bo potencialnim investitorjem za posamezno indu- 
strijsko cono nudil informacije o: 

1. Območju cone in pogojih lociranja v širšem okolju. 
2. Pogojih lociranja v okviru cone: 
-zgrajeni infrastrukturi, 
-obstoječi industriji v coni, 
—razpoložljivosti in namembnosti prostora, 
-ekoloških omejitvah in pogojih; 
3. Republiških in občinskih predpisih in politiki do cone. 
4. Naslovih in napotilih za pridobivanje nadaljnjih podrob- 

nejših informacij. 

119. člen 
Občine, Mesto Ljubljana, Mesto Maribor in Obalna skup- 

nost Koper bodo: v 
—sprejele predpise o območjih onesnaženosti zraka (I., II., 

III., IV. območje); 
-dopolnile in vzdrževale kataster virov onesnaževanja 

zraka; 

44) Naloga se prenaša iz Dogovora o temeljih družbenega plana SRS za 
obdobje 1981-1985. 
45. Če nI sprejeta predlagana vsebina člena, niso zagotovljeni pogoji za izvaja- 
nje zakona. 
46 V skladu z 41. členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejme program priprave prostorskega 
izvedbenega načrta za tiste objekte in druge posege v prostor, ki prostorsko 
vplivajo na več občin ali na območje cele Slovenije. To so predvsem longitudi- 
nalni objekti magistralnega značaja in večji energetski objekti (veriga HE na 
Savi In Muri), ki segajo na ozemlje več občin.   
47. V prvem deiu priprave kataloga je potrebna študija, ki bo podrobneje 
opredelila vsebino kataloga. , , 
48) Kot osnovo za politiko racionalne razmestitve industrije In Industrijskih con 
je potrebno izdelati raziskavo o ranglranju proizvodnih centrov, o družbenoeko- 
nomskem pomenu posameznega proizvodnega ranga ter opredelili izhodišča za 
merila, ki ji bodo uporabljale občine za opredeljevanje naselij, v katerih je 
možen razvoj industrije. Vsebina raziskave je v delokrogu Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja In urejanje prostora, ki poskrbi za njeno izvedbo. 
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-sprejele sanacijske programe za III. in IV. območje ones- 
naženosti zraka. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj pri izvajanju Zakona o var- 
stvu zraka (Ur. list SRS, št. 13/75 in 35/79) in rezultatov 
raziskovalnega dela bo Hidrometerološki zavod SR Slovenije 
v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in 
urejanje prostora izdal do konca leta 1987 metodološka navo- 
dila za izdelavo strokovnih osnov in za enotno reševanje 
dogovorjenih nalog. 

120. člen 
V skladu z enotno nomenklaturo nevarnih odpadkov, 

sistema spremljanja in nadzora ter pravil o ravnanju z nevar- 
nimi odpadki, ki jih bo predpisal Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo v soglasju Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora bo Gospodarska zbor- 
nica Slovenije na podlagi interesnega sodelovanja organizacij 
združenega dela koordinirala pripravo in ureseničevanje kon- 
cepta ter strategije gospodarnega ravnanja z nevarnimi 
odpadki glede na njihove lastnosti, količine in mesta nastaja- 
nja ter pogoje in možnosti zbiranja, transporta, obdelave in 
odlaganja v okolje, ali vračanja v proizvodne procese in izko- 
riščanje. 

Koncept in strategija, ki ju bo Gospodarska zbornica Slove- 
nije, na podlagi sporazumevanja ustreznih organizacij zdru- 
ženega dela in možnih tehnoloških rešitev, predložila najpoz- 
neje do konca leta 1987, bo podlaga za dopolnitev dolgoroč- 
nega družbenega piana SR Slovenije. 

121. člen 
Za potrebe racionalnega urejanja prostora bodo SR Slove- 

nija in občine v okviru družbenega sistema informiranja s 
srednjeročnimi programi geodetskih del zagotovile minimalni 
standard obveznih enotnih skupnih evidenc na območju SR 
Slovenije. Republiška geodetska uprava bo program geodet- 
skih del na ravni republike uskladila s programi geodetskih 
del na ravni občin. 

Sredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo zago- 
tovili SR Slovenija in občine v skladu s svojimi pristojnostmi 
in odgovornostmi v svojih proračunih. 

XVI. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA IN 
SREDSTVA JAVNEGA OBVEŠČANJA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Splošna združenja Gospodarske 
zbornice Slovenije, samoupravne interesne skupnosti materi- 
alne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni republike, 
Narodna banka Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, 
Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana, Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
Zavod SRS za statistiko in RTV Ljubljana. 

122. člen 
Informacijske službe skupnega pomena za republiko bodo 

razvijale in skrbele za uveljavljanje skupnih osnov družbe- 
nega sistema informiranja pri zbiranju, obdelovanju, posredo- 
vanju in izkazovanju podatkov in informacij na vseh področjih 
družbene reprodukcije. Udeleženci dogovora bodo izgradili 
in vzdrževali skupne, večnamenske baze podatkov, predvsem 
za opravljanje naslednjih družbenih funkcij: ekonomski 
odnosi s tujino, investicije, zemljiška politika in prostor, var- 
stvo okolja, prenos znanja in tehnologije ter družbeno knjigo- 
vodstvo. 

V skladu z določili zakona o družbenem sistemu informira- 
nja bodo omogočile informacijske službe skupnega pomena 
za republiko z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi 
ukrepi hiter in enostaven pristop do podatkov in registrov, ki 
jih vodijo in to na računalniških magnetnih medijih ali preko 
telekomunikacijskega omrežja (Register organizacij in skup- 
nosti, Register prebivalstva, Register prostorskih enot, Regi- 
ster uporabnikov družbenih sredstev, podatki evidenc in popi- 
sov itd.) 

123. člen 
Izvršni sveti Skupščin občin SR Slovenije, občin, Mesta 

Ljubljane, Mesta Maribor, Obalne skupnosti Koper, Samou- 
pravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbe- 
nih dejavnosti bodo modernizirali delovne postopke in admi- 
nistrativno poslovanje ter uvedli skupne osnove družbenega 
sistema informiranja v svoje poslovanje v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o sodelovanju in izvajanju nalog pri 
načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih siste- 
mov za podporo odločanja. 

124. člen 
Uporabniki javnega omrežja za prenos podatkov bodo zdru- 

žili za izdelavo najpotrebnejših tehničnih in tehnoloških stan- 
dardov denarna sredstva v višini 30 mio din v skladu s samou- 
pravnim sporazumom, da bi omogočili prenos podatkov 
preko javnega omrežja za prenos podatkov. 

125. člen 
»Za delo specializiranih informacijskih centrov in knjižnic 

in nadaljnji razvoj celotnega sistema znanstvenega in tehnič- 
nega informiranja bodo Raziskovalna skupnost, Izobraže- 
valna skupnost in druge samoupravne interesne skupnosti ter 
Splošna združenja Gospodarske zbornice združili (4.712 mio 
din). Za upravljanje bodo imenovani formirali posebno 
skupno telo, delo pa bo koordinirala raziskovalna skupnost«. 

126. člen 
Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slo- 

venije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, Telesnokulturna skupnost Slovenije in Zveza 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bodo sodelovale pri 
vsebinski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da 
bodo skupaj z Radiotelevizijo Ljubljana sprejemale letne pro- 
grame ustreznih oddaj, za kar bodo namenile v obdobju 
1986-1990 1034,5 mio din, oziroma po letih in po posameznih 
skupnostih: 

Kulturna skupnost Slovenije 171 mio din; 
Izobraževalna skupnost Slovenije 19,5 mio din; 
Raziskovalna skupnost Slovenije 8,5 mio din; 
Zdravstvena skupnost Slovenije 1,4 mio din; 
Telesnokulturna skupnost Slovenije 3,9 mio din; 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 2,6 mio din. 

127. člen 
Izvršni svet SR Slovenije ^o s politiko cen omogočal obliko- 

vanje naročnine za radio in televizijo v skladu z rastjo cen na 
drobno. 

128. člen 
Za vzdrževanje radiodifuzne tehnične baze potrebne za 

pokritje celotnega slovenskega nacionalnega prostora z 
osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi bo Izvršni svet 
SR Slovenije vsako leto predlagal republiški skupščini, da v 
okviru republiškega proračuna zagotovi v celotnem obdobju 
1986—1990 733 mio din. Občine, mesti Ljubljana in Maribor 
ter Obalna skupnost Koper bodo v okviru svojih proračunov 
zagotovili 733 mio din, enako Radiotelevizija Ljubljana. Sred- 
stva se bodo letno valorizirala v skladu s porastom cen materi- 
alov in storitev. 

129. člen 
Za programe obveščanja narodnosti, slovenske manjšine v 

zamejstvu, izseljencev in zdomcev bo Izvršni svet SR Slove- 
nije vsako leto predlagal Republiški skupščini, da iz republi- 
škega proračuna nameni sredstva v višini 20% vrednosti tega 
programa, kar pomeni 97 mio din letno. 

130. člen 
RTV Ljubljana bo kot nosilec razvoja radiodifuznega 

sistema v SRS zagotovila strokovne podlage razvoja tega 
sistema ter bo tudi nosilec regionalizacije radijskih in televizij- 
skih programov v skladu s samoupravnim sporazumom o 
skladnem razvoju radiodifuzije v SRS, ki ga bodo sklenili RTV 
Ljubljana, druge OZD s področja radiodifuzije v SRS ter 
občine in druge ustanoviteljice regionalnih radijskih postaj, s 
katerim bodo dogovorjene osnove za skladen in racionalen 
razvoj regionalne radiodifuzne mreže v SRS, tehnično kompa- 
tibilnost, usklajevanje programskih shem, za spoštovanje teh- 
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ničnih in programskih normativov ter za financiranje razvoja 
vzdrževanja in delovanja regionalne radiodifuzne mreže v 
SRS. 

131. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v okviru sprejemanja 

proračuna predlagal Skupščini SR Slovenije nadomeščanje 
razlik med proizvodno in prodajno ceno političnoinformativ- 
nih dnevnikov v skladu z merili, ki jih določa Družbeni dogo- 
vor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopo- 
litičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi 
organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji 
dnevnikov. 

132. člen 
Posebna skrb za normalno izhajanje, ustrezno prodajno 

ceno in nadaljnjo kvalitetno rast mladinskega periodičnega 
tiska bodo v okviru družbenega dogovora o vlogi, razširjanju 
in financiranju mladinskega periodičnega tiska s posebnimi 
olajšavami zagotavljali vsi neposredni izvajalci posameznih 
storitev in banke. Z dogovorjenim deležem bodo sodelovali 
tudi Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skup- 
nost Slovenije, Zveza skupnosti otroškega varstva Slovenije, 
Zdravstvena skupnost Slovenije, Telesnokulturna skupnost 
Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlovnje Slovenije. 

XVII. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z 
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Ljubljanska banka — Združena banka, 
temeljne banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana. 

133. člen 
Zaradi krepitve izvozne sposobnosti gospodarstva, izboljše- 

vanja njegove tehnično tehnološke ravni, racionalnega in 
ekonomsko upravičenega koriščenja obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti ter zaposlitvenih in naravnih resursov, izboljševa- 
nja preskrbe z energijo, hrano in surovinami, pospeševanja 
kooperacije in specializacije proizvodnje in razvijanja gospo- 
darsko učinkovite delovno intenzivne proizvodnje, bodo: 

- Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospo- 
darske zbornice ter splošna združenja v povezavi z organiza- 
cijami združenega dela pospeševale skupna vlaganja na 
območju drugih republik in avtonomnih pokrajin na podlagi 
samoupravnega združevanja dela in sredstev z iniciranjem 
priprave projektov, ki bodo osnova za skupna vlaganja, in 
nudile pomoč pri usklajevanju samoupravnih sporazumov; 
skrbele bodo za uresničevanje načela skupnega prihodka, 
skupnega dohodka in skupnega deviznega prihodka ter za 
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz medsebojnih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov; 

- Banke spodbujale skupna vlaganja z oblikovanjem banč- 
nih konzorcijev za skupna vlaganja, medbančnimi sporazumi, 
premostitvenimi krediti in svojimi storitvami. 

134. člen 
Za pospeševanje skupnih vlaganj organizacij združenega 

dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz SAP 
Kosovo in republik, ki bodo imele v obdobju 1986-1990 
status manj razvitega območja, oziroma status prehodnega 
obdobja, bodo poleg ukrepov iz prejšnjega člena: 

- banke spodbujale skupna vlaganja z ugodnejšimi kredit- 
nimi pogoji (v primerjavi s pogoji iz druge alineje 133. člena), 
pri čemer bodo pogoji za SAP Kosovo najugodnejši, 

- SR Slovenija zagotovila zmanjšanje davčne osnove orga- 
nizacijam združenega dela iz SR Slovenije, ki sodelujejo v 
skupnih vlaganjih na teh območjih. 

XVIII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, mesta Ljubljana, mesta Maribor in 
Obalne skupnosti Koper, Samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni repu- 
blike 

135. člen 
Izvršni sveti skupščin občin, mest Ljubljana in Maribor ter 

obalne skupnosti Koper bodo zagotavljali materialne, kadrov- 
ske in druge pogoje, zlasti: 

- za nadaljnji tehnični razvoj teritorialne obrambe, začet v 
obdobju 1981-1985 s poudarkom na protioklepni borbi, pro- 
tiletalski obrambi ter sredstvih zvez v skladu z obrambno- 
razvojnimi načrti ter načelom vzajemnosti in izenačevanja 
materialnih pogojev obrambnih priprav med vsemi občinami; 
za izboljševanje mobilizacijske sposobnosti, kvalitete uspo- 
sabljanja ter krepitev zaledne oskrbe teritorialne obrambe kot 
dela integralnega sistema oskrbe v vojni; 

- za nadaljno uveljavljanje organizacijskih, kadrovskih in 
drugih rešitev dopolnjene zasnove narodne zaščite sprejete v 
tekočem srednjeročnem obdobju, usklajenih z razvojem pro- 
storskih sil teritorialne obrambe; 

- za razvoj civilne zaščite s poudarkom na povečanju 
kvalitete njenih priprav pri čemer se številčno enote in štabi 
praviloma ne bodo povečevali na 17% od skupnega števila 
prebivalstva. V osnovno usposabljanje bo zato vključeno naj- 
manj 80% vseh pripadnikov civilne zaščite, zagotovljena okoli 
80% opremljenost s predpisano opremo, nadaljevalo se bo s 
programom opremljanja s sredstvi za osebno in kolektivno 
zaščito, razvit bo sistem radiološko-kemično-biološke zaščite 
ter uveljavljeno bo usposabljanje po novih učnih načrtih; 

- za dograditev avtonomnega sistema upravnih zvez, 
postopno materiaiizacijo ter neprekinjeno delo centrov za 
obveščanje; 

- za izpopolnjevanje sistema obrambno-samozaščitnega 
usposabljanja ob usklajenosti, povezanosti, večji racionalno- 
sti ter kvaliteti vseh oblik in vrst tega usposabljanja; 

- za nenehno dograjevanje in izpopolnjevanje konkretno- 
sti, realnosti in zanesljivosti obrambnih, varnostnih ter samo- 
zaščitnih priprav nosilcev družbenih in gospodarskih dejav- 
nosti in še zlasti dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

136. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti skupščin 

občin bodo v okviru svojih aktivnosti zagotavljali sredstva za 
uresničevanje programov splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite iz proračunov družbenopolitičnih skupno- 
sti, dohodka organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij na podlagi samoupravnega združevanja 
za uresničevanje nalog skupnega pomena za območje občin 
in republike ter dohodka organizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij za lastne obrambne priprave v 
vsaki občini v skupni višini najmanj 0.4% in praviloma ne več 
kot 0,5% od narodnega dohodka ustvarjenega v SR Sloveniji v 
obdobju 1986 -1990. Pri tem se bo za lastne obrambne pri- 
prave namenilo največ 15% vseh sredstev, prednostno pa 
razvijala teritorialna obramba, civilna zaščita in zveze. 

Izven dogovorjenega deleža sredstev od narodnega 
dohodka iz prejšnjega stavka bodo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in izvršni sveti skupščin občin zagotavljali, da se bo 
nadaljevalo z izvajanjem zakloniščne politike, oblikovane v 
obdobju 1981-1985, s programom oblikovanja rezerv civilne 
zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, blagovnih in 
drugih rezerv ter s programi na področju urejanja prostora, ki 
imajo posredno tudi obrambni pomen (vodni viri, male hidro- 
centrale, rezerve zdravil, obhodne in vzporedne zveze ipd.). 

137. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal materi- 

alne, kadrovske in druge pogoje: 
- za delovanje Republiškega štaba za teritorialno 

obrambo in potrebno pripravljenost določenih sil teritorialne 
obrambe; 

- za delovanje in opravljanje dejavnosti, nalog in ukrepov 
civilne zaščite ter za oblikovanje republiških rezerv material- 
nih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč; 

- za izvajanje izobraževalnih programov v Republiškem 
centru za obrambno usposabljanje skupno z Republiško izo- 
braževalno skupnostjo; 

- za organizacijo in dokončno izgradnjo avtonomnega 
sistema upravnih zvez ter za delovanje sistema opazovanja in 
obveščanja iz pristojnosti republike; 

- za prevzem nalog nabora in popolnitve oboroženih sil v 
miru in vojni ter mobilizacijskega sistema iz republiške pri- 
stojnosti; 
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- za nadaljnje opremljanje in usposabljanje republiških 
organov in organizacij za delovanje v spremenjenih raz- 
merah; 

- za oblikovanje osnov enotnega informacijskega sistema 
za določene potrebe splošne ljudske obrambe. 

138. člen 
Izvršni sveti občin mesta Ljubljana, mesta Maribor in obalne 

skupnosti Koper bodo iz proračunov zagotavljale sredstva za 
dograditev enotnega informacijskega sistema ONZ, za funkci- 
onalne prostore ONZ, za izpopolnjevanje in modernizacijo 
tehnične opreme, oborožitve in sredstev zvez, za moderniza- 
cijo mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodov, za izvaja- 
nje obrambnih priprav in za sofinanciranje izgradnje stano- 
vanj za delavce ONZ. 

139. člen 
Izvršni sveti skupščin občin ter samoupravne interesne 

skupnosti materialne proizvodnje in Samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti bodo zagotavljali pogoje in 
sredstva za izgradnjo in prilagoditev določenih proizvodnih 
zmogljivosti za usmerjeno proizvodnjo v skladu s sprejetimi 
razvojnimi usmeritvami in načrti ter za organizacijo proizvod- 
nje in storitev v vojnih razmerah, zlasti pa bodo skrbeli za 
ustvarjanje zalog deficitarnih surovin, repromaterialov in dru- 
gih industrijskih proizvodov ter materializacijo ostalih nalog v 
skladu z načrti delovanja gospodarstva in družbenih dejavno- 
sti ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah in v 
vojni. Poskrbeli bodo za nadaljnje izpopolnjevanje material- 
nih, organizacijskih in kadrovskih rešitev za preprečevanje 
oziroma obvladovanje posledic nesreč, ki lahko nastanejo v 
tehnoloških procesih in so lahko širšega obsega. 

XIX. KONČNE DOLOČBE 

140. člen 
Udeleženci dogovora bodo naloge in obveznosti, ki jih po 

tem dogovoru prevzemajo konkretizirali v letnih planskih 
aktih o izvajanju svojih planov in v te namene po potrebi 
sprejemali dodatne ukrepe za njihovo izvajanje. 

141. člen 
Odbor udeležencev, ki ga hkrati s sprejemom tega dogo- 

vora oblikujejo podpisniki bo redno spremljal, analiziral in 
ocenjeval izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v pri- 
meru takih sprememb v razvoju, ki bi v dinamiki, obsegu ali 
načinu onemogočale izpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
predlagal spremembo dogovora po enakem postopku, kot je 
bil sprejet. 

Odbor udeležencev dogovora bo še posebej zagotovil 
spremljanje uresničevanja investicijskih programov v času 
njihovega izvajanja in v času obratovanja in bo predlagal 
ukrepe, če se rezultati oziroma učinki predvideni s sprejetimi 
investicijskimi programi ne bodo uresničevali. V ta namen 
bodo udeleženci dogovora vsako leto poročali odboru o izva- 
janju nalog iz dogovora, posebej še glede uresničevanja inve- 
sticijskih programov. 

142. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo redno spremljal, 

analiziral in ocenjeval izpolnjevanje obveznosti iz tega Dogo- 
vora. V primeru, da se ne bodo uresničevale nekatere naloge, 
ki so pomembne za družbeno ekonomski razvoj SR Slovenije 
bo dajal pobude za postopek ugotavljanja odgovornosti pred 
arbitražo, opredeljeno v 148. členu tega Dogovora, ter po 
potrebi predlagal skupščini SR Slovenije dodatne ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo za uresničevanje 
programov razvoja dejavnosti in nalog, ki so pomembne za 
urejanje nujnih potreb družbene reprodukcije in se financi- 
rajo po enotnih virih, osnovah in merilih, v teku izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ietno 
predlagal republiški skupščini ukrepe obveznega združevanja 
sredstev ali drugačnega oblikovanja teh sredstev v kolikor z 
ustreznimi samoupravnimi sporazumi o temeljih plana ne 
bodo zagotovljena vsa potrebna dogovorjena sredstva. 

143. člen 
Banke, z območja SR Slovenije, bodo v obdobju 1986-1990 

kreditirale namene opredeljene v srednjeročnih planskih 
dokumentih bank za obdobje 1986-1990 in namene iz tega 
Dogovora. Pri tem bodo s svojo dejavnostjo in ukrepi 
poslovne politike podpirale uresničevanje le tistih naložb čla- 
nic, ki bodo v skladu z opredeljenimi razvojnimi cilji in materi- 
alnimi možnostmi bank in združenega dela. 

Poleg splošnih investicijskih kriterijev bodo banke uveljav- 
ljale načelo, da smejo bančni krediti predstavljati največ 30% 
udeležbo v strukturi virov financiranja nove investicije, razen, 
če s tem dogovorom oziroma planskimi dokumenti bank ni 
drugače določeno. Ob tem pa bodo banke v srednjeročnem 
obdobju 1986-1990 začele dosledno uveljavljati tudi načelo 
kreditne, sposobnosti kreditojemalca. 

144. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja bodo 

na podlagi sprejetih letnih programov dela z organizacijskimi 
aktivnostmi spodbujala in skrbela za pravočasno in koordini- 
rano uresničevanje nalog na področju gospodarstva iz tega 
Dogovora. 

145. člen 
Pri izvajanju nalog tega dogovora bo sodelovala Republiška 

konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
na podlagi lastnih programov dela, ki bodo upoštevali naloge 
iz tega dogovora in dajala politične pobude za njihovo izva- 
janje. 

146. člen 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je udeleženec pri 

izvajanju posameznih nalog iz tega dogovora v skladu z 
družbeno vlogo Zveze sindikatov Slovenije in obveznostmi, ki 
izhajajo iz zakona o družbenem planiranju in o družbenem 
planu SR Slovenije. Na osnovi lastnih programov aktivnosti 
bo dajal pobude za uresničevanje nalog iz tega dogovora, ki 
so pomembne za družbenoekonomski položaj delavcev. 

147. člen 
K temu dogovoru lahko naknadno pristopijo tudi drugi 

udeleženci, če sprejemajo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih svojih planov konkretne obveznosti glede vprašanj, 
ki jih obravnava ta dogovor. 

148. člen 
Morebitne spore, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem 

obveznosti, dogovorjenih s tem dogovorom, rešuje arbitraža, 
ki ima predsednika in 4 arbitre. Po enega arbitra imenujejo 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodaska zbor- 
nica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in udele- 
ženec dogovora, ki je sprožil spor. Predsednika arbitraže 
določijo sporazumno arbitri. 

149. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi udeležen- 

cev in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki. 

PRILOGA K OSNUTKU 

DOGOVORA O TEMELJIH 

DRUŽBENEGA PLANA SR 

SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

1986-1990 

PRILOGA I.: K POGLAVJU IV. NEKATERE 
NALOGE PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI 

V prilogi so naštete nekatere važnejše investicijske namere 
surovinskega področja. Dokončni izbor programov, ki bodo 
vključeni v Dogovor, bo izdelan v fazi predloga Dogovora, 
predvsem v odvisnosti od opredelitev v SaS o temeljih planov 

26 poročevalec 



OZD, pripravljenosti investicijsko-tehnične dokumentacije ter 
usmeritev iz 19. člena. 

Na podoben način bodo vkjučene v prilogo tudi namere 
investicijskih vlaganj predelovalnih dejavnosti, dobljenih na 
osnovi ankete, ki jo bo v OZD teh dejavnosti izvedla GZ 
Slovenije. OZD naj bi ponudile predvsem tiste svoje pro- 
grame, ki bi maksimalno odgovarjali kriterijem in pogojem iz 
tega Dogovora. 

- Sestavljena organizacija združenega dela Slovenske že- 
lezarne: 

- V železarni Jesenice bodo dokončali I. fazo pričete 
izgradnje novih zmogljivosti za 210.000 ton elektrojekla, s 
čemer bo nadomeščena proizvodnja v zastarelih SM pečeh 
ter izboljšan sortiment; 

- V železarni Štore bodo s posodobitvijo odpravili ozka grla 
ter s tem povečali proizvodnjo surovega jekla za 80.000 ton 
letno; . w 

- V železarni Ravne bodo modernizirali valjarne - III. in IV. 
etapo, posodotjili toplotno obdelavo metalurških izdelkov in 
odpravili ozka grla. S tem bodo izboljšali sortiment jekel in 
povečali proizvodnjo valjancev; 

- Sestavljena organizacija združenega dela Unial: v tovarni 
glinice in aluminija; bodo izvedli I. fazo modernizacije proiz- 
vodnje primarnega aluminija; z novo elektrolizo C bo nado- 
meščena stara A in rekonstruirana elektroliza B; s tem bodo 
povečali proizvodnjo primarnega aluminija od 45.000 do 
70.000 ton letno, ob bistvenem znižanju specifičnih potroškov 
energije in drugega vložka ter z izboljšanjem delovnih po- 
gojev; 

- V Rudnikih svinca in cinka Mežica bodo končali moderni- 
zacijo rudarskih obratov in separacije, s čimer bo omogočeno 
povečanje proizvodnje na 10.000 ton svinčevega cinka, ozi- 
roma cinkovega koncentrata; 

- V delovni organizaciji Droga Portorož bodo zgradili nove 
zmogljivosti za pridobivanje morske soli za 20.000 ton letno; 

- Sestavljena organizacija združenega dela Kemija: V DO 
Color, Donit, Helios, Jugocryl in Melamin bodo realizirali 
program za povečanje in izboljšanje proizvodnje umetnih 
smol in pigmentov za 20.000 ton letno; v Donitu bo povečana 
proizvodnja kompozitov na podlagi lastnih umetnih mas, fil- 
trov in laminatov ter tesnilnega materiala; v Belinki bodo 
nadaljevali s fazo izgradnje povečane proizvodnje perspojin 
za 15.000 ton letno in pričeli s proizvodnjo mikroniziranih 
bentonitov in tufov; v Teolu bodo realizirali program za proiz- 
vodnjo površinsko aktivnih snovi in holin klorida z zmoglji- 
vostjo 9.500 ton letno; v Heliosu pa povečanje proizvodnje 
škroba za 10.000 ton letno. V sestavljeni organizaciji združe- 
nega dela Kemija'bodo pripravili projekt za realizacijo klor- 
alkalne elektrolize po uskladitvi interesov s Kemično tovarno 
Hrastnik; 

- Sestavljena organizacija združenega dela Kema: v TD 
Ruše bodo povečali proizvodnjo kalcijevega karbida od 
40.000 na 52.000 ton in proizvodnjo specialnih gnojil (tekočih, 
trdih in organskih) od 10.000 na 25.000 ton letno; Pinus bo 
povečal proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin na 10.000 ton 
in zgradil proizvodnjo za sintezo aktivnih substanc za zaščito 
rastlin kapacitete 2.000 ton; Zlatorog bo zgradil zmogljivosti 
za proizvodnjo maščobne kemije za 2.000 ton letno; 

- Poslovna skupnost Farmakem: Krka in Lek bosta nadalje- 
vala s povečanjem proizvodnje farmacevtskih surovin (antibi- 
otiki, zdravilne učinkovine s pomočjo oganskih sintez) v 
Novem mestu, Mengšu in Lendavi; v TOK Ilirska Bistrica pa s 
povečanjem proizvodnje organskih kislin na 10.000 ton letno; 

- V tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik bodo nadaljevali 
izgradnjo zmogljivosti fosfatov na 40.000 ton, povečali proiz- 
vodnjo specialnih fosfatov za 5.000 ton ter alkalij za 10.000 do 
20.000 ton natrijevega hidroksida ob sočasnem povečanju 
proizvodnje klora; 

- Cinkarna Celje bo zgradila zmogljivosti z proizvodnjo 
5.000 ton pigmentov, intenzivirala proizvodnjo titanovega 
dioksida na 26.000 ton in pripravila projekt o možnostih 
podvojitve te proizvodnje na osnovi skupnih vlaganj s partner- 
jem iz NDR; 

- Delovna organizacija Julon bo uvedla proizvodnjo poli- 
amidnih tehničnih filamentov in razširila proizvodnjo predori- 
entirane filamentne preje POY, s čimer se bo proizvodnja 
vlaken povečala za 4.000 ton letno; 

- Delovna organizacija Iplas bo na osnovi možnosti dolgo- 
ročne zagotovitve preskrbe z naftnimi derivati sprejela odloči- 

tev o izgradnji zmogljivosti oksoalhokolov, akrilne kisline ter 
njenih estrov s skupno kapaciteto 40.000 do 60.000 ton letno. 

- SOZD Sava bo pripravila projekt za proizvodnjo 13.000 
ton jeklenega korda na osnovi interesnega združevanja sred- 
stev proizvajalcev pnevmatik ter tujega vlaganja. Z realizacijo 
programa v Jugoslaviji bo doseženo znižanje konvertibilnega 
uvoza, visoka stopnja predelave jekla in omogočen konku- 
renčnejši izvoz avtomobilskih gum. 

PREGLED SUROVINSKIH NALOŽB S 
PREDRAČUNSKO VREDNOSTJO (cene 1984) 

- V Železarni Jesenice: nove (nadomestne zmog- 
ljivosti za elektrojeklo I. faza 
- V Železarni Ravne: modernizacija valjarne - III. 
in IV. etapa 
- V Železarni Store: odprava ozkih grl 
- V Tovarni glinice in aluminija Kidričevo: moder- 
nizacija proizvodnje primarnega aluminija 
- V Rudniku Svinca in cinka Mežica: modernizaci- 
ja rudarskih obratov in separacije 
- Delovna organizacija Droga Portorož: nove 
zmogljivosti za proizvodnjo morske soli 
SOZD Kemija: 
- DO Color, Donit, Helios ,Jugocryl, Melamin: pro- 
izvodnja umetnih smol in pigmentov 
- DO Donit: proizvodnja kompozitov 
- DO Donit: proizvodnja filtrov, laminatov in tesnil- 
nega materiala 
- DO Belinka: nadaljevanje fazne izgradnje per- 
spojin 
- DO Teol: proizvodnja površinsko aktivnih snovi 
in holin klorida 
- DO Helios: proizvodnja škroba 
- DO Belinka: proizvodnja mikroniziranih bentoni- 
tov in tufov 
- DO Belinka: proizvodnja alkalij (klor - alkalna 
elektroliza) 
(za to proizvodnjo sta zainteresirani delovna orga- 
nizacija Belinka in tovarna kemičnih izdelkov Hrast- 
nik, ki bosta morali vskladiti svoje interese). 
SOZD KEMA 
- DO Tovarna dušika Ruše: rekonstrukcija proiz- 
vodnje kalcijevega karbida 
- DO Tovarna dušika Ruše: proizvodnja specialnih 
gnojil 
-DO Pinus Rače: proizvodnja sredstev za varstvo 
rastlin 
-DO Pinus Rače: izgradnja obrata za sintezo aktiv- 
nih substanc za zaščito rastlin 
- DO Zlatorog: povečava proizvodnje zmogljivosti 
maščobne kemije 
Poslovna skupnost Farmakem 
- DO Krka: proizvodnja zdravil in farmacevtskih 
surovin 
- DO Lek: proizvodnja zdravil in farmacevtskih 
surovin 
- DO TOK: povečava proizvodne zmogljivosti or- 
ganskih kislin 
- 1.500 ton anhidrida citronske kisline 
- nov sistem predčiščenja odpadnih vod 
- novih 3.500 ton organskih kislin 
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik 
- nadaljevanje fazne izgradnje proizvodnje fosfa- 
tov 
- proizvodnja specialnih fosfatov 
- proizvodnja alkalij (klor — alkalna elektroliza) 
(za to proizvodnjo sta zainteresirani delovna orga- 
nizacija Belinka in Tovarna kemičnih izdelkov 
Hrastnik, ki bosta morali vskladiti svoje interese). 
DO Cinkarna Celje: 
- proizvodnja pigmentov in premazov 
- intenzifikacija proizvodnje titanovega dioksida 
DO JULON 
- poliamidni tehnični filamenti in predorientirana 
preja POY 
SOZD Sava 

- mio din 

10.400 

1.265 
4.000 

12.000 

260 

730 

1.600 
550 

1.190 

1.500 

500 
265 

1.000 

4.000 

2.062 

220 

270 

1.270 

265 

3.533 

5.860 

375 
195 

2.025 

900 
500 

2.000 

696 
1.339 

1.800 
16.000 
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CGP DELO 4.854 
CGP VEČER 1.721 
ČTP Ljudska pravica 1.806 

PRILOGA II.: K POGLAVJU XIII. DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 

Večje investicije skupnega pomena na področju družbenih 
dejavnosti, ki so jih predlagale republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti ali predvideni investitorji v obdobju 
1986-1990 s skupno predračunsko vrednostjo v cenah 1984. 
Finančna konstrukcija, kolikor je predlagana, v večini prime- 
rov še ni verificirana. 

Skupna Finančna 
predračun, konstrukc. 

vrednost 

Slovensko narodno gledališče Mari- 
bor, prenova in novogradnja; predla- 
gatelj: Kulturna skupnost Slovenije 2.390,7 
Muzej ljudske revolucije Slovenije, 
novogradnja; predlagetelj: Kulturna 
skupnost Slovenije, Raziskovalna 
skupnost Slovenije, RK SZDL 1.764,6 
CTK, novogradnja; predlagatelj: Razi- 
skovalna skupnost Slovenije, Univer- 1500,0 
za Edvarda Kardelja (1.300,9)* 
Zavod za rehabilitacijo invalidov, 
adaptacija; predlagatelj: Zdravstvena 
skupnost Slovenije 1.190,0 
Splošna bolnišnica v Murski Soboti, 
novogradnja; predlagatelj: Zdravstve- 
na skupnost Slovenije 1.061,2 
Univerzitetna knjižnica v Mariboru, 
novogradnja; predlagatelj: Univerza v 
Mariboru 600,0 
Tehniška fakulteta (Visoka tehniška 
šola) Maribor, novogradnja; predla- 
gatelj: Izobraževalna skupnost Slove- 
nije 596,1 
Biotehniška fakulteta, oddelek za bi- 
ologijo, novogradnja; predlagatelj: Iz- 
obraževalna skupnost Slovenije 556,0 

DA 

DA 

DA 

NE 

DA 

NE 

DA 

NE 

Predklinični inštituti medicinske fa- 
kultete, dokončanje objekta; predla- 
gatelj: Raziskovalna skupnost Slove- 432,0 
nije, Zdravstvena skupnost Slovenije (161,0)* DA 
AGRFTV, novogradnja; predlagatelj: 
Izobraževalna skupnost Slovenije 250.0 NE 
Narodna in univerzitetna knjižnica, 
študijski depo, novogradnja; predla- 
gatelj: Raziskovalna skupnost Slove- 240,0 
nije, Kulturna skupnost Slovenije (190,0)* DA 
Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, sanacija; predlagatelj: 
Raziskovalna skupnost Slovenije, 228,0 
Kulturna skupnost Slovenije (189,7)* DA 
Arhitekturni muzej Ljubljana, prenova 
prostorov; predlagatelj: Kulturna 
skupnost Slovenije 180,0 DA 
Zavod za varstvo in usposabljanje 
Dolfke Boštjančič, dograditev; pred- 
lagatelj: Skupnost socialnega skrb- 
stva Slovenije * 145,5 DA 
Primorsko dramsko gledališče, grad- 
nja prizidka; predlagatelj: Kulturna 
skupnost Slovenije 88,2 DA 
Slovensko mladinsko gledališče, pre- 
nova prostorov; predlagatelj: Kultur- 
na skupnost Slovenije 57,8 DA 
Univerzitetni zavod za zdravstveno in 
socialno varstvo, adaptacija; predla- 
gatelj: Zdravstvena skupnost Sloveni- 
je • 53,2 DA 
Slovenski etnografski muzej, pridobi- 
tev prostorov; predlagatelj: Razisko- 
valna skupnost Slovenije - ** - 
Skupaj 11.333,3 

(10.773,9)* 

Possmesne republiške samoupravne interesne skupnosti so navedle raz- 
lične predračunske vrednosti investicij. 
** Nišo prikazane finančne potrebe. 

* 
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LAV OD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

BILANČNI OKVIRI 

razvoja SR Slovenije v obdobju 1986-1990 

v skladu z delovnim programom za pripravljanje 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in v skladu s programom dela za pri- 
pravljanje Dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije 1986-1990 je Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje pripravil Strokovne podlage za 
oblikovanje Dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije v letih 1986-1990, ki se sestojijo iz 
dveh vsebinsko povezanih delov in sicer iz bilanč- 
nih okvirov za dogovarjanje in z njimi usklajenih 
konkretnih rešitev za oblikovanje Dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

V pričujočem gradivu podajamo le prvi del Stro- 
kovnih podlag, ki se omejujejo na prikaz bilančnih 
okvirov razvoja SR Slovenije v obdobju 1986—1990. 
Gre za prikaz bilančnih okvirov in z njimi poveza- 
nih investicijskih možnosti v obdobju 1986-1990, v 
nadaljevanju pa za prikaz materialnih okvirov raz- 
voia gospodarske infrastrukture in družbenih 
dejavnosti. Drugi del Strokovnih podlag v katerem 
so bile vsebovane konkretne rešitve za oblikovanje 
dogovora pa je bil v okviru Iniciativnega odbora 

podpisnikov dogovor o temeljih družbenega plana 
preoblikovan osnutek Dogovora o temeljih plana in 
je kot tak predmet posebnega gradiva. 

Strokovne podlage za oblikovanje Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije 1986-1990 so pri- 
pravili: 

Maja Bergant, Anton Birsa, Andrej Briški, Vida Brus, 
Branko Bužan, Fedor Čeme, Franc Dragan, Andrej Engel- 
man, Dagmar Fajdiga, Jurij Furlan, Milenka Gaberšek, 
mag. Pavle Gmainer, Matjaž Hanžek, Margita Jančič, 
Andrej Kavčič, Dušan Kidrič, Jasna Kondža, Saša Kova- 
čič Tomaž Kraigher, Jerina Kodelja-Starin, dr. Vladimir 
Kokole, dr. Ivo Lavrač, Zlatko Lavrenčič. Bozena 
Leonardi. Uroš Lokošek, Anastazija Marinšek. Milena Mir- 
kovič, Siniša Mitrovič, Vida Mohorčič, Matej More, Stojan 
Pečlin Peter Poljšak, dr. Anton Povše, Janez Potočnik, 
Peter Srakar, Alojz Stare, Marjeta Šiško-Debeljak, Rado 
Škrabar, Dunja Ukmar-Hvastja, Igor Umek, Stane Vencelj, 
Bogdan Zeilhofer. 

Pripravo strokovnih podlag so vsebinsko usmerjali in 
usklajevali: j 

Andrej Briški, Matej More, Bojan Praznik, Bogdan Zeil- 
hofer 

Pripravo strokovnih podlag je vodil: Matej More 

A. GLOBALNI BILANČNI OKVIRI 
1.Uvod 

Globalna bilančna izhodišča za pripravo Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
predstavljajo vsebinsko dopolnjene in podatkovno ažurirane 
bilančne okvire, ki so bili pripravljeni v okviru analize razvoj- 
nih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990. 

V obdobju po pripravi Analize razvojnih možnosti je prišlo 
do vrste sprememb. Tako do spremembe takrat ocenjenih 
pogojev gospodarjenja v letu 1985, do vrste sistemskih spre- 
memb, ki posegajo v materialne pogoje gospodarjenja v 
bodočem srednjeročnem obdobju, pa tudi do sprejema 
nic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ki 
že dajejo trdnejšo oporo oblikovanju določenih predpostavk v 
zvezi z razvojem v obdobju 1986-1990. Vse te spremembe so 
terjale ponovno strokovno preverjanje in anahzTanj® materi- 
alnih pogojev razvoja v bodočem srednjeročnem obdobju, kar 
je tudi predmet pričujočega gradiva. 

Pri pripravi bilančnih okvirov za pripravo Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SRS 1986-1990 smo upoštevali in 
izhajali iz sledečega. 

Pri oceni izhodiščnega leta novega srednjeročnega 
obdobja, to je leta 1985, so upoštevana spoznanja jiz najno- 
vejših analiz o doseženih rezultatih razvoja v preteklih štirih 

letih tekočega srednjeročnega obdobja, ki so bile opravljene 
konec leta 1984 v Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje 
pri pripravi strokovnih podlag za Resolucijo o politiki tzvaja- 
nja usmeritev družbenega plana SR Slovenije v letu 1985. 
Obenem pa so upoštevane tudi ocene pogojev in možnosti 
razvoja v letu 1985 kot so opredeljene v Resoluciji o politiki 
izvajanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije v >etu 
1985. 

Predpostavke bilančnih izračunov in projekcij materialnih 
pogojev razvoja v obdobju 1986—1990 so v skladu s temelj- 
nimi izhodišči, cilji, omejitvami in pogoji, opredeljenimi v 
Smernicah za družbeni plan SR Slovsnije za obdobje 
1986-1990. 

Pri pripravi globalnih bilančnih izhodišč so prav tako v 
največji možni meri upoštevane nekatere spremembe v meha- 
nizmih ekonomskega sistema, do katerih je prišlo v času po 
izdelavi Analize razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1990. V tem smislu so v izračunu upoštevane spre- 
membe obračunskega sistema in sicer samo v smislu upošte- 
vanja nove sheme delitve in razporejanja celotnega prihodka, 
dohodka in čistega dohodka, medtem ko celokupnih učinkov 
novega obračunskega sistema2 v tej fazi še ni bilo moč v celoti 
predvideti (to bo namreč možno šele ob zaključnem računu 
za leto 1985). Nadalje so v izračunih upoštevane tudi spre- 
membe na področju amortizacije in revalorizacije osnovnih in 
obratnih sredstev, sedaj znane rešitve glede pokrivanja tečaj- 

1. Uradni llat SR Slovenije, *t 33, z dne 31.10.1984. 

2. Gre namreč tudi za kvalitativne učinke novega obračunskega sistema, ki se 
bodo lahko kazali v določenih spremembah v poslovni politiki posameznih 
ekonomskih subjektov. 
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nih razlik v gospodarstvu in še posebej v bankah, rešitve iz 
zakona o obratnih sredstvih glede pokrivanja obratnih sred- 
stev z dolgoročnimi viri, spremembe na področju cenovne 
zakonodaje in deviznega sistema in do sedaj znane rešitve na 
zvezni ravni glede programa konsolidacije zunanje likvidnosti 
Jugoslavije. Tudi na teh področjih vseh učinkov na slovensko 
gospodarstvo oziroma na materialne pogoje razvoja SR Slo- 
venije v naslednjem srednjeročnem obdobju še ni bilo 
mogoče celovito analizirati. 

Vsi bilančni izračuni so opravljeni v cenah leta 1984 in zato 
neposredno niso primerljivi z bilančnimi izračuni iz Analize 
razvojnih možnosti, kjer so bile upoštevane cene leta 1983. 

2. Rast družbenega proizvoda in gibanja na 
področju ekonomskih odnosov s tujino 

Upoštevaje rezerve v neizkoriščenosti poroizvodnih poten- 
cialov, ki bi jih bilo možno aktivirati z boljšo oskrbo s surovi- 
nami, reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli, ki so v 
veliki meri uvoznega porekla, nadalje upoštevaje investicije v 
teku, ki bodo aktivirane v obdobju 1986-1990, rezerve v 
nizkem in zadnja leta padajočem izmenskem koeficientu ter 
upoštevaje nekatere druge predpostavke, materialnih gibanj v 
obdobju 1986-1990, so bile v Analizi razvojnih možnosti SR 
Slovenije v obdobju 1986-1990 ocenjene možnosti rasti druž- 
benega proizvoda med 3,5 in 4,5% povprečno letno. V tukaj 
predloženih izračunih ob pripravi strokovnih osnov Dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije v obdobju 
1986-1990, pa računamo s spodnjo mejo v razponu ocenje- 
nih možnosti rasti družbenega proizvoda, to je s 3,5% pov- 
prečno letno stopnjo rasti družbenega proizvoda, ki v odvis- 
nosti od nekaterih rešitev pojasnjenih v nadaljevanju, utegne 
biti celo nižja. 

Predvidevamo naslednji obseg, dinamiko in strukturo druž- 
benega proizvoda po dejavnostih: 

Tabela 1: Družbeni proizvod po področjih 

 - cene 1984 
obseg povprečna struktura v 

1986-1990 (v letnastopnja % 
mlrddin) rasti 1985 1990 

1986-1990 

Tabela 2: Izvoz in uvoz blaga in storitev 

v milijon $ 

Družbeni proizvod 
celotnega gospo- 
darstva 
V tem: 
Družbeni proizvod 
združenega dela 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodar- 
stvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turi- 
zem 
Obrt 
Ostale dejavnosti 

5.607 

5.122 
2.812 

330 
53 

9 
312 
372 

1.019 

161 
326 
214 

3,5 100,0 100,0 

3,5 
4,0 
2.5 
0,0 

6,0 
3,0 
3.6 
2,0 

4,5 
7,0 
2,0 

91.3 
49.4 

6,1 
1.1 

0,1 
5.7 
6,6 

19,0 

2.8 
5.2 
4,0 

91,3 
50,6 

5.8 
0,9 

0,2 
5.5 
6.6 

17,6 

2.9 
6,2 
3.7 

Relativno višja stopnja gospodarske rasti (v primerjavi z 
doseženo dinamiko v tekočem srednjeročnem obdobju) bo 
pogojena predvsem z gibanji na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino. Potrebno bo namreč zagotoviti zadosten uvoz 
surovin, repromaterialov in rezervnih delov, da bo dosežena 
normalna oskrba proizvodnje, na drugi strani pa takšen uvoz 
opreme, ki bo omogočal zamenjavo in modernizacijo že iztro- 
šenih osnovnih sredstev in nove investicije, oboje v okviru 
razpoložljivih investicijskih sredstev. Za to pa bo potrebno 
tudi v sledečem planskem obdobju zagotavljati visoke stopnje 
rasti izvoza, zlasti na konvertibilno področje. 

Predvidevamo, da bodo v obdobju 1986-1990 za dosego 
3,5% povprečne stopnje rasti družbenega proizvoda potrebna 
sledeča gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino: 

1985 1990 skupajpovprečna stopnja 
1986-90 letna rasti 

nominalno realno 
Izvoz blaga 
Izvoz storitev 
Izvoz skupaj 
Uvoz blaga 
- vtem: oprema 
Uvoz storitev 
Uvoz skupaj 
Pokritje uvoza 
blaga z izvozom 
blaga v% 

2.400 
724 

3.124 
2.265 

165 
374 

2.639 
106,0 

3.890 
1.139 
5.029 
3.588 

499 
550 

4.138 
108,4 

16.136 
4.829 

20.965 
14.989 

1.664 
2.368 

17.357 
107,7 

10,1 
9.5 

10,0 
9.6 

24,8 
8,1 
9,5 

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

13,5 
4,0 
5,2 

Ob dosegu takšnih gibanj bi v obdobju 1986-1990 izvoz 
blaga in storitev realno porastel za 33% (na konvertibilnem 
področju za 46%), uvoz blaga in storitev za 30%; delež izvoza 
blaga in storitev v družbenem bruto proizvodu pa od 18% v 
letu 1985 naokoli 25% v letu 19903. V letu 1990 bi tako dosegli 
presežek v bilanci blaga in storitev s tujino na ravni 9% 
družbenega proizvoda, v primerjavi z okoli 7% v letu 1985. 

3. Oblikovanje in razporejanje dohodka 
gospodarstva 

Ob predpostavljeni 3,5% letni rasti družbenega proizvoda 
predvidevamo rast celotnega prihodka v obdobju 1986-1990 
na ravni 3,5%. V skladu s predvidevanji na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino bo v strukturi celotnega prihodka zlasti 
porastel delež prihodka, oblikovanega na osnovi prodaj na 
tujem trgu. 

Na strani porabe sredstev ocenjujemo enako 3,5% letno 
rast. Ocenjujemo namreč, da bo nekoliko hitrejšo rast posa- 
meznih postavk v porabi sredstev (zlasti obresti, porabljene 
energije in transportnih storitev) nadoknadila večja ekono- 
mičnost pri vseh ostalih materialnih in poslovnih stroških, 
tako da bo v globalu ostala ekonomičnost nespremenjena. S 
tem pa bo tudi rast bruto dohodka gospodarstva (to je 
dohodka, povečanega za amortizacijo) enaka rasti celotnega 
prihodka in družbenega proizvoda. 

Pri projekciji rasti sredstev amortizacije v gospodarstvu 
izhajamo iz ocen možnih učinkov novega zakona o amortiza- 
ciji . Na tej osnovi bi ob upoštevanju predvidene rasti vredno- 
sti osnovnih sredstev sredstva amortizacije v prihodnjem pet- 
letnem obdobju realno naraščala za okoli 5% letno (kar je za 
okoli 40% hitreje od rasti bruto dohodka). Ob takšni rasti 
sredstev amortizacije bi po sedanjih izračunih v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju dosegli povprečno okoli 3,2% letno 
realno rast dohodka v gospodarstvu (oziroma bi dohodek v 
petih letih skupaj realno porastel za okoli 17%). 

Na tej osnovi in ob upoštevanju usmeritev iz Smernic za 
družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990, da naj bi 
sredstva za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in 

,3„u"1'eI6,n delel * družbenem proizvodu bo porastel od 49% v letu 1985 na okoli 66% v letu 1990. 
°^raču"#klm »latemom prihaja do prenosa različnih obveznosti Iz dohodka med poslovne stroške (gre zlasti za del obresti, ki so se 

prej plačevale iz dohodka). Vendar, glede na to, da so v pričujočih izračunih po 
novem obračunskem sistemu obračunani tudi podatki za Izhodiščno leto 1985, ta 
prerazporeditev nI vidna v spremembi ekonomičnosti tekom obdobja 1986—1990 
? ! V.£rj7,*r!\vl 19901 le,om 198s- P'e«kok Je namreč opravljen na prehodu leta 1984 v leto 1985, zaradi česar se v izhodiščnem letu (1985) zmanjša delež 
bruto dohodka v celotnem prihodku od približno 24% na 20%, kar pa glede na to 
da gre za prenos enako velikega absolutnega zneska Iz dohodka med porab- 
ljena sredstva, nima vpliva na obseg akumulacije gospodarstva 

Ob tem pa Je treba opozoriti, da v sedanjih Izračunih še nI bilo mogoče oceniti 
vpliva novega obračunskega sistema na pove£an|e tistega dela porabljenih 
sredstev, ki so posledica sprememb v obračunu zalog. Kvantitativni učinki teh 
nlh «edstev,efln#'° 'mel' <lo<l,'ne PreceJ*nl« posledice na povečanju porablje- 

5. Pri tem v Izračunih upoštevamo določila Iz tega zakona, ki se nanašajo na 
obveznost, da se med amortizacijska sredstva všteje tudi pokrivanje tečajnih 
razlik, nastalih na podlagi najetih Inozemskih kreditov za osnovna sredstva. Ni 
paj il , "I0®04® UP°«"»« moinlh učinkov novega zakona o amortizaciji na področju Infrastrukturnlh dejavnosti (zlasti ie v cestnem In železniškem pro- 
metu ter v energetiki). Prve grobe ocene kažejo, da bi dosledno upoštevanje 
določil novega zakona na področju infrastrukturnlh delavnosti močno povečalo 
oziroma skoraj podvojilo realno rast potrebnih sredstev za amortizacijo To bi 
seveda vplivalo ob nespremenjenih ostalih izhodiščih, da bi se povprečna rast 
dohodka v gospodarstvu znižala za okoli 0,5% točk. 
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splošnih potreb rastla v skladu z dohodkom 6), nadalje ob 
upoštevanju sklepov Skupščine SR Slovenije glede sanacije 
osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih in v upravnih 
organih do konca leta 1987, ob upoštevanju ostalih elementov 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb (zlasti amortizacije 
v družbenih dejavnostih 7 ter ob predpostavkah projekcije 
drugih obveznosti iz dohodka (različne zakonske, pogodbene 
in samoupravno dogovorjene obveznosti), kjer so upoštevani 
premiki v relativnih faktorskih cenah, zlasti politika realne 
obrestne mere in zmanjševanja obveznosti za pokrivanje stro- 
škov enostavne reprodukcije v infrastrukturnih dejavnostih, 
predvidevamo v obdobju 1986-1990 naslednja razmerja v 
delitvi dohodka: 

Tabela 3: Razporejanje dohodka in čistega 
dohodka gospodarstva 

- cene1984 
- v mlrd din 

1985 19901986-1990 povprečna 
letna stopnja 

rasti 
1986-90 

(v%) 
Bruto dohodek 
Amortizacija (skupaj) 
Razporejeni dohodek 
Obveznosti iz dohodka 
(skupaj) 
V tem: 
prispevki iz dohodka za 
skupno porabo (skupaj) 
Razporejeni čisti doho- 
dek 
Bruto osebni dohodki 
Skupna poraba v TOZD 
(skupaj) 
Sredstva TOZD za sta- 
novanjsko gradnjo 
Akumulacija 
Sredstva za reprodukci- 
jo (Amortizacija, aku- 
mulacija) 

778 
119 
669 

924 
152 
784 

215 247 

54 

455 
289 

67 

537 
338 

20 23 

19 
128 

19 
157 

4.318 
690 

3.683 

1.172 

307 

2.510 
1.588 

108 

95 
720 

247 309 1.409 

3,5 
5,0 
3,2 

2,8 

4.3 

3.4 
3,2 

3.2 

0,0 
4.3 

4,6 

Na osnovi tako opredeljene delitvene politike oziroma ele- 
mentov delitve dohodka bodo sredstva akumulacije v gospo- 
darstvu (ki vkljgčujejo sredstva za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve) v prihodnjem petletnem obdobju 
povečala svoj delež v dohodku gospodarstva za okoli 1% in 
bodo skupaj znašala okoli 720 mlrd din, skupaj z amortizacij- 
skimi sredstvi po 1409 mlrd din. 

4. Oblikovanje vseh dolgoročnih sredstev za 
reprodukcijo 

Poleg dolgoročnih sredstev za reprodukcijo, ki se bodo v 
gospodarstvu oblikovala v delitvi dohodka, to je poleg amorti- 
zacije in akumulacije, se bodo dolgoročna sredstva za repro- 
dukcijo formirala tudi iz drugih virov. 

6. Realni osebni dohodki na zaposlenega pa bi v skladu s tam naraičall z 
rastjo produktivnosti, oziroma dohodka na zaposlenega. 

7. Pri prolekcljl sredstev za amortizacijo v družbenih dejavnostih glede na novi 
zakon o amortizacl|l upoštevamo Izhodišča, da se bo v letih 1986 In 1987 
vračunavala v ceno storitev še polovična amortizacija (razen za opremo, pri 
kateri naj bi se celotna amortizacija obračunavala že v letu 1987), od leta 1988 
da!|e pa naj bi se v družbenih dejavnostih obračunavala amortizacija v celotnem 
znesku. 

Tabela 4: Oblikovanje dolgoročnih 
reprodukcijo 

sredstev za 

- cene 1984 
- v mlrd din 

1985 1990 1986-90 Povprečna 
stopnja rasti 
86-90 (v%) 

Amortizacija (skupaj) 
Akumulacija TOZD 
(sredstva za razširitev 
materialne osnove dela 
in rezerve) 
Druga izvorna domača8 

sredstva za reprodukci- 
jo 
Dolgoročna sredstva iz 
kreditnega potenciala 
bank 
Koriščenje tujih kredi- 
tov 
Drugo9 

Skupaj oblikovana dol- 
goročna sredstva za re- 
produkcijo v gospodar- 
stvu združenega dela 

119 152 

128 157 

24 29 

14 

32 
37 

21 

32 
64 

353 454 

690 

720 

135 

96 

150 
271 

2.061 

5,0 

4,3 

3,9 

7,9 

-0,4 
12,0 

5,2 

Pri oblikovanju drugih izvornih domačih sredstev za repro- 
dukcijo je upoštevan enak sistem oblikovanja kot velja v 
tekočem srednjeročnem obdobju.10 Gre za sredstva, ki se 
oblikujejo pretežno iz prispevkov, ki jih gospodarstvo izloča iz 
dohodka in sredstev, ki se namensko zbirajo za reprodukcijo 
kot sestavni del cene določenih vrst energije oziroma nekate- 
rih storitev.11 

Pri oceni oblikovanja razpoložljivega bančnega potenciala 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju predvidevamo, da 
bodo sredstva gospodarstva v bankah naraščala povprečno z 
enako stopnjo kot bruto dohodek, sredstva negospodarstva 
počasneje. Sredstva prebivalstva pri bankah pa naj bi v pogo- 
jih pozitivne realne obrestne mere v globalu naraščala neko- 
liko hitreje kot osebni dohodki, da se bo ob predpostavki 
nagib prebivalstva k varčevanju (merjen z deležem varčevanja 
prebivalstva v masi osebnih dohodkov) povečal od 10,3% v 
letih 1981-1985 na okoli 12% v obdobju 1986-1990. 

Glede ukrepov kreditno monetarne politike (zlasti v 
pogledu limitiranja kreditov, rokovne uskladitve sredstev in 
naložb, glede omejitev pri uporabi kratkoročnih sredstev za 
dolgoročne naložbe idr.) predvidevamo enako restriktiven 
značaj kot v zadnjih nekaj letih. Del dolgoročnih sredstev 
bodo banke namenjale za tekoče poslovanje preko enega leta 
(40%), preostali del pa za kreditiranje naložb v osnovna in 
trajna obratna sredstva.12 Na tej osnovi bi bilo v bankah SR 
Slovenije v obdobju 1986-1990 razpoložljivo za naložbe v 
osnovna in trajna obratna sredstva okoli 96,4 milijarde din 
sredstev.13 Če pa od teh sredstev odštejemo obveznosti bank 
iz že odobrenih kreditov za naložbe, ki so se pričele že v tem 
srednjeročnem obdobju, pa bo po teh projekcijah v bankah 

'• Seveda |e treba pri tem opozoriti, da bi spremembe v načinu obllkovan|a 
omenjenih sredstev, do katerih utegne priti že v nasledn|lh fazah Pr'Pr™ ^ogo- 
vora o temeljih družbenega plana, lahko povzročMe spremembe v pro|ekc jI teh 
sredstev v prihodnjem srednjeročnem obdob|u, ki sicer ne bodo' Imeli' 
nega vpliva na globalno bilanco, utegnejo pa močno spremeniti bilance razpo- 
ložljivih sredstev za naložbe posameznih sektorjev zlasti Infrastrukturnih dejav- 
"°Dmga Izvorna sredstva v globalni bilanci sredstev za reprodukcijo ne zaje- 
majo vseh tistih sredstev, ki se združu|e|o Iz čistega dohodka gospodarstva (t. |. 
iz akumulacije) za razširjeno reprodukcijo v infrastrukturnih dejavnostih, kerle- 
ta predstavljalo v globalni bilanci le prerazdelitev ustvarjene akumulacije Iz 
delitve dohodka znotraj gospodarstva. . ,  « Pri tgi prolekcljl pa nismo upoštevali eventualnega reprogram ran|a dolgov 
posameznih OZD (Izgubašl), kot tudi ne medbančnega kreditiranja, ki Je sicer 
^ o™ ob j u 1981-1985 je po cenah I. 1984 znašal kreditni potencial bank za 
dolgoročne naložb« približno 98,2 mlrd din. 1 Ta sredstva zajemajo zlasti prispevke, zbrane namensko v ceni tekočih goriv 
In plinskih olj (bencinski oziroma naftni dinar), prispevek pri ceni električne 
energije, različne vrste prispevkov namenjene za reprodukcijo v kmetijstvu, 
gozdarstvu In vodnem gospodarstvu; za komunalno In PTT dejavnost, pa tudi 
sredstva Iz samoprispevka, namenjena za objekte gospodarske infrastrukture. 9 Ta postavka zajema: anuitete Iz sklada za manj razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo posledic potresa v Bosanski krajini, priliv odplačil 
kreditov danih v tujino, Interno realizacijo. 
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razpoložljivo za nove naložbe v obdobju 1986-1990 okoli 74,5 
milijarde din sredstev. 

Ob tem pa na osnovi sedaj znanih zveznih projekcij14 zadol- 
ževanja v tujini v obdobju 1986-1990 predvidevamo tudi 
možnost koriščenja tuje akumulacije v obsegu 950 mio$ za 
opremo in reprodukcijski material'5. Ob takem koriščenju 
novih kreditov in ob predpostavki, da bi v obdobju 1986-1990 
lahko dosegli vsakoletno reprogramiranje dela glavnice v 
pričakovano višino 150 mio$, bomo morali odplačati v pet- 
letnem obdobju okoli 710 mioj glavnice ter okoli 770 mio$ 
obresti. Ob takšnih projekcijah bi se dolg SR Slovenije do 
tujine povečal od okoli 1.460 mio$ (ocena za leto 1984) na 
okoli 1.700 mio$ v letu 199016. Nakazana neugodna gibanja 
glede strukture dolga Slovenije do tujine terjajo, da se inten- 
zivno iščejo možnosti večjih skupnih vlaganj s tujimi partnerji, 
da bi na tej podlagi zagotovili kvalitetna sredstva na trajnejših 
pogodbenih osnovah. 

Hkrati bo moralo gospodarstvo v prihodnje petletnem 
obdobju ob predvideni hitrejši rasti izvoza nameniti večji 
delež akumulacije za kreditiranje prodaje na tujih trgih in za 
skupne naložbe v tujini. 

Ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov akumulacije v tujino 
bo po teh bilančnih projekcijah v prihodnjem petletnem 
obdobju prišlo do neto odliva sredstev v tujino v višini okoli 
147 milijard din (od tega na račun odplačila obresti okoli 122 
milijard din). 

V SR Sloveniji bo tako v obdobju 1986-1990 oblikovanih 
2060 mlrd din dolgoročnih sredstev, ki bodo razporejena v 
sledeče namene: 

Tabela 5: Razporeditev dolgoročnih sredstev za 
reprodukcijo 

- cene 1984 
- v mlrd din 

1985 1990 86-90 
38 
17 

Plasmarti v druge SR in SAP 
v tem: Sredstva za manj razvite 
Odplačila glavnice dolgoročnih bančnih 
kreditov 
Odplačila glavnice tujih kreditov 
Krediti dani v tujino 
Pokrivanje dela tečajnih razlik NBJ 
Saniranje izgub 
Razpoložljiva dolgoročna sredstva za 
materialne naložbe v osnovna in obratna 
sredstva v SR Sloveniji 211 

40 
14 

184 
67 

9 13 58 
32 24 113 
38 74 306 
10 10 50 
15 14 72 

281 1.279 
Razvoj SR Slovenije bo zahteval tudi v prihodnjem petlet- 

nem obdobju večje povezovanje z gospodarstvi drugih repu- 
blik m pokrajin, predvsem v obliki združevanja sredstev za 
skupne naložbe in druge dolgoročne plasmaje ter v obliki 
kreditiranja prodaje v drugih SR in SAP. V ta namen predvide- 
vamo, da se bo v prihodnjem petletnem obdobju delež dolgo- 
ročnih sredstev za te namene v družbenem proizvodu zadržal 
približno na enaki ravni kot v zadnjih letih tekočega srednje- 
ročnega obdobja (okoli 2,1% družbenega proizvoda). 

Pri projekciji odliva sredstev za pospeševanje hitrejšega 
gospodarskega razvoja manj razvitih SR in SAP Kosovo pred- 
postavljamo, da se bo stopnja obveznosti v prihodnjem petlet- 
nem obdobju znižala. Glede na to, da so vse manj razvite 
republike že dosegle tako stopnjo razvitosti, ki ne zahteva več 
tako intenzivne razvojne pomoči širše družbene skupnosti, 
računamo, da bodo le-te v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju prešle v status »prehodnega obdobja« v katerem bi 
se jim stopnja prispevka (merjeno z deležem v družbenem 
proizvodu) znižala na polovico. Manj razvita pa bi ostala le še 
SAP Kosovo, ki bi še naprej prejemala sredstva na ravni 
sedanje prispevne stopnje. Na ta način predvidevamo, da bi 
14 Vir: Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990, Skupščina 
SFRJ, Bg. oktober 1984. 5 V obdobju 1986-1990 se v Jugoslaviji po omenjeni zvezni projekciji predvi- 
deva novo koriščenje dolgoročnih in srednjeročnih tujih kreditov (vključno 
finančnih kreditov) v obsegu 14,2 mlrd J. Na tej osnovi In upoštevaje odplačila 
tujih kreditov se bo zunanji dolg Jugoslavije spremenil od 19,2 mlrd S (ocena za 
leto 1984) na 16,0 mlrd $ v letu 1990. 

V primeru, da bi zadržali stanje dolga v letu 1990 na nivoju dolga 1984. leta, bi 
morali najeti v tem obdobju za oholi tretjino manj novih kreditov, kar bi se 
seveda odrazilo v precejšnjem zmanjšanju razpoložljivih sredstev za reproduk- 
cijo. 

se v obdobju 1986-1990 prispevna stopnja znižala od 1,86% 
družbenega proizvoda združenega dela na okoli 1,3%.17 

Dodatno angažiranje dolgoročnih sredstev za reprodukcijo 
bo tudi predstavljalo pokrivanje dela tečajnih razlik Narodne 
banke Jugoslavije in solidarnostno pokrivane dela tečajnih 
razlik v gospodarstvu manj razvitih SR in SAP Kosovo. Glede 
na to, da v tem času na zvezni ravni še niso izdelane nikakršne 
projekcije o možnih virih za pokrivanje teh tečajnih razlik v 
letih 1986-1990 (v tem času je v razpravi v zvezni skupščini 
zakon, ki opredeljuje višino in možne vire za pokrivanje tečaj- 
nih raziik v letu 1985); za sedaj predvidevamo, da bo potrebno 
v posameznih letih bodočega obdobja 1986-1990 v SR Slove- 
niji zagotoviti v realnem znesku približno obseg sredstev 
predvidenih v letu 1985. 

Ob upoštevanju vseh neto odlivov sredstev v tujino in v 
druge SR in SAP sedanji bilančni izračuni kažejo, da bo od 
skupaj oblikovanih dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v 
gospodarstvu združenega dela (v višini okoli 2.060 milijard 
din) ostalo v SR Sloveniji na razpolago okoli 1400 milijard din 
(ali okoli 68%) sredstev, od česar bo po sedanjih izračunih 
treba še dodatno nameniti za pokrivanje in saniranje izgub v 
gospodarstvu okoli 72 milijard din in za odplačila glavnice 
dolgoročnih domačih bančnih kreditov okoli 58 milijard din. 

Skupaj razpoložljiva dolgoročna sredstva za materialne 
naložbe v osnovna in obratna sredstva bodo tako po teh 
bilančnih izračunih v prihodnjem petletju znašala okoli 1279 
milijard din (kar je okoli 62% od vseh bruto oblikovanih 
sredstev za reprodukcijo). 

Razporeditev tako razpoložljivih sredstev na sredstva za 
investicije v osnovna sredstva oziroma na sredstva za pokriva- 
nje trajnih obratnih sredstev pa bo v bistveni meri odvisna od 
izvajanja zakona o zagotavljanju obratnih sredstev. V sedanjih 
izračunih upoštevamo potrebo po bistvenem izboljšanju 
pokrivanja tekočega prirasta trajnih obratnih sredstev ^ dolo- 
gočnimi viri.18 ) 

Ob upoštevanju bistvenega izboljšanja pokrivanja prirasta 
obratnih sredstev z dolgoročnimi sredstvi, vendar le do ravni, 
ki dopušča ohranjanje zadostnih sredstev za investicije v 
osnovna sredstva za uresničitev 3,5% letne stopnje rasti druž- 
benega proizvoda, predvidevamo sledeči razpored razpolož- 
ljivih dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji: 

Tabela 6: Razporeditev razpoložljivih 
dolgoročnih sredstev 

- cene 1984 
- v mlrd din 

1985 1990 66/90 
Razpoložljiva dolgoročna sredstva za 
materialne naložbe v osnovna in obratna 
sredstva 211 281 1279 
Od tega za: pokrivanje prirasta zalog z 
dolgoročnimi viri sredstev 77 103 480 
Sredstva za investicije v osnovna sred- 
stva  134 178 799 

5. Struktura gospodarskih investicij 
Kot je razvidno iz tabele 6 bo v obdobju 1986-90 skupno 

razpoložljivih 799 mlrd din za investicijska vlaganja. V primer- 
javi s tekočim in prehodnim planskim obdobjem gre za rela- 
tivno skromne investicijske možnosti. 

17. V primeru pa, da bi bila za prihodnje srednjeročno obdobje zadržana seda- 
nja stopnja obveznosti, bi se obveznost SR Slovenije Iz tega naslova v obdobju 
1986-1990 povečala od okoli 67 milijard din na preko 95 milijard din, kar bi 
ustrezno zmanjšalo sredstva za Investiacljske namene. , 
18. V projekciji pa nI predvideno pokrivanje prirasla obratnih sredstev z dolgo- 
ročnimi viri in saniranje nepokritega dela obratnih sredstev z dolgoročnimi viri 
na prehodu v novo srednjeročno obdobje v celoti kot to zahtevajo določila 
zakona. Po grobih Izračunih, opravljenih v Zavodu SRS za družbeno planiranje, 
bi dosledno pokrivan|e prirasta obratnih sredstev z dolgoročnimi viri In sanira- 
njo nepokritega dele obratnih sredstev Iz preteklosti zmanjšalo razpoložljiva 
sredstva za Investicije v osnovna sredstva za okrog 100 mlrd din. Upoštevati Je 
tudi treba, da Je sedanje izkazovanje zalog in prav tako tudi stanja zalog v veliki 
meri Hktlvno. Za sedaj v Jugoslaviji še ne obstajajo strokovno dovolj utemeljne 
ocene o realni velikosti obratnih sredstev, ki jih bo treba pokrivati. 
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Tabela 7: Deleži gospodarskih investicij v 
družbenem proizvodu v % 

1976-80 1981-1985 1986-90 
  plan realizacija 
Gospodarske inve- 
sticije v osnovna 
sredstva 24,3 20,9 16,1 15,6 

V primerjavi z obdobjem 1976-1980 (tabela 7) gre za precej 
manjše materialne možnosti, ki pa so tudi relativno nižje od1 

tistih v obdobju 1981-1985, ko so se investicijska vlaganja v 
osnovna sredstva že približala ravni enostavne reprodukcije. 

Globalno nam takšen obseg investicij v obdobju 1986-1990 
ob večjem koriščenju neizkoriščenih proizvodnih potencialov 
in ob aktiviranju nedokončanih investicij, še vedno omogoča 
uresničitev predvidene stopnje rasti družbenega proizvoda 
(sicer samo na spodnji ravni 3,5%)19 vendar ob izpolnitvi 
določenih drugih pogojev v zvezi s strukturo investicij. 

Ob Analizi razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1990 smo ocenjevali, da delež vlaganj v gospodarsko 
infrastrukturo v gospodarskih investicijah ne bi smel prese- 
gati 26%, da bi lahko dosegli predvidene učinke na strani 
družbenega proizvoda. Sedanja strokovna preverjanja poka- 
žejo, da bi bilo za realizacijo infrastrukturnih objektov 
potrebno angažirati 28% vseh investicijskih sredstev name- 
njenih za gospodarske investicije v SR Sloveniji. V primerjavi 
z ustreznimi deleži v dosedanjih planskih obdobjih (tabela 8) 
gre za precejšnje povečanje in sicer od 24,4% v obdobju 
1976-1980 in od 21,3% realizacije v obodbju 1981-1985 na 
28,1%, v obodbju 1986-1990,20 oziroma na 29%, če tudi 
upoštevamo predvidena vlaganja v energetske zmogljivosti v 
drugih republikah, kar kaže na to, da bomo v obdobju 
1986-1990 soočeni z velikimi problemi v zvezi s strukturo 
investicij. Le-ti se v sedanjih strokovnih preverjanjih v zvezi s 
pripravo Dogovora o temeljih plana za obdobje 1986-1990, 
upoštevaje tudi večje projekte na surovinskem področju, 
kažejo še kot znatno težji od tistih na katere je Zavod že 
opozarjal v juniju leta 1984,21 ko je za potrebe Izvršnega sveta 
oziroma Skupščine SR Slovenije, pripravil oceno razpoložlji- 
vih sredstev za investicije v zvezi z večjimi projekti (elektro- 
Jesenice, predor Karavanke, TGA Kidričevo idr.) 

Tabela 8: Struktura investicij v % 

1976-80 1981-1986- 
1985 1990 

Realizacija23 

Gospodarske investicije 
Gospodarskainfrastruktura 
Energetika 
Prometna infrastruktura 
Vodno gospodarstvo 
Industrija brez energetike 
Surovinske dejavnosti 
Izvozne dejavnosti 
v tem: razvojno tehnološke 
Ostala industrija 
Druge gospodarske 
dejavnosti 

100,0 
24,4^ 

14,5 
9,4 
0,5 

42,0 
7,8 

33,6 

100,0 
21,3 

9,6 
11,0 
0,7 

42.3 
7,3 

24,6 
7,2 

10.4 

100 
28,1 
15,6 
11.5 
0,9 

39,3 
8.3 

23.6 
7,5 
7.4 

36,4 32,6 

19. V Analizi razvojnih možnosti SR Siovenije v obdobju 1986-1990 so bile 
ocenjene možnosti rasti družbenega proizvoda med 3,5% in 4,5% letno. 
20. Ob tem je potrebno poudariti, da so v okviru investicij v gospodarsko 
infrastrukturo zahteve Elektrogospodarstva Slovenije Se bistveno večje in pre- 
segajo Zavodove ocene potrebnih in možnih investicij v energetiko za okrog 120 
mlrd din, oziroma za več kot 100%. 
21. »Ocena razpoložljivih sredstev za naložbe v SR Sloveniji v obodbju 
1984-1990 In ocena nekaterih večjih investicijskih projektov«, Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, Lj., 21. 6.1984 

22. Brez hrva&kega deleža za NE Krško 
23. Ocena realizacije v obdobju 1981—1985 

Večji delež investicij v gospodarsko infrastrukturo ob že 
tako skromnem obsegu gospodarskih investicij24 v obdobju 
1986-1990 močno zmanjšuje možnosti investiranja na drugih 
področjih. 6b zagotovitvi omenjenega obsega sredstev za 
gospodarsko infrastrukturo bodo druga gospodarska 
področja glede investicijskih možnosti ostala na ravni eno- 
stavne reprodukcije, nekatera pa bodo celo pod ravnijo eno- 
stavne reprodukcije. Možnosti investicij v industriji brez ener- 
getike (314 mlrd din) bodo tako npr. pod ravnijo oblikovane 
amortizcije (372 mlrd din)25. V tem okviru bodo omejene tudi 
možnosti investicijskih vlaganj v izvoznih dejavnostih. 

Zelo neugodna struktura investicij in nizek obseg investicij 
v gospodarskih dejavnostih izven infrastrukture bo v 
pomembni meri zavrl zamenjavo zastarelih osnovnih sredstev 
in njihovo modernizacijo, in s tem tudi rast družbenega proiz- 
voda, zlasti v kolikor ne bo moč najti ustreznih rešitev. Oce- 
njujemo, da bi efekt neugodne strukture pomenil približno 
0,5% počasnejšo rast družbenega proizvoda od predvide- 
nega. Ob tem pa bi bila v primeru manjših investicijskih 
vlaganj v izvozne dejavnosti ogrožena tudi rast izvoza, s tem 
zmanjšane možnosti uvoza in s tem povezane oskrbe proiz- 
vodnih kapacitet s surovinami, repromaterialom in rezervnimi 
deli, kar bi nedvomno pomenilo še nižjo rast družbenega 
proizvoda. 

Tudi proces prestrukturiranja slovenskega gospodarstva v 
obdobju 1986-1990 bi bil v precejšji meri otežen in zavrt. 
Nizek obseg razpoložljivih sredstev za investicije, v povprečju 
neinfrastrukturnih dejavnosti približno na ravni enostavne 
reprodukcije, namreč prav gotovo ne bo omogočal večje 
mobilnosti sredstev med organizacijami združenega dela. 
Prav tako v obdobju 1986-1990 ni v večji meri računati s 
sredstvi bank. Relativno skromna bančna sredstva, razpolož- 
ljiva za dolgoročne naložbe, (le-ta že nekaj let zaporedoma 
upadajo) so že v veliki meri angažirana z že sprejetimi investi- 
cijskimi odločitvami in z investicijami, ki so v teku. Ob tem pa 
je potrebno računati tudi s sanacijo nekaterih večjih izguba- 
šev kot so Gorenje, IMV, ISKRA Telematika, INA Nafta Len- 
dava, za katere bo angažiran del kreditnega potenciala bank 
ter z nekaterimi večjimi surovinskimi objekti kot sta Elektroje- 
klo na Jesenicah in TGA Kidričevo, ki bodo angažirali znaten 
del kreditnega potenciala bank. Možnosti bank, da posežejo v 
proces prestrukturiranja bodo torej precej skromne. 

Da bi vendarle zagotovili pogoje za prestrukturiranje 
gospodarstva v prihodnjem obdobju bi bilo zato potrebno 
delovati v naslednjih smereh: 

- pri oblikovanju Dogovora o temeljih plana bi se bilo 
nujno prizadevati za nadaljnje krčenje obveznosti v zvezi z 
izgradnjo gospodarske infrastrukture, zlasti na področju 
energetskih zmogljivosti in gradnje cest, kjer predpostav- 
ljamo, da obstajajo še določene rezerve; 

- zagotoviti bi bilo potrebno selektivno politiko pri odo- 
bravanju bančnih kreditov in najemanju tujih posojil v skladu 

"s Cilji družbenega plana za prihodnje plansko obdobje: 
- učinkovito bi se bilo potrebno angažirati za pridobivanje 

tujih interesentov za sovlaganja pri nas, kar ob določenih 
pogojih utegne biti pomembno, tako z vidika obsega in kvali- 
tete dodatnih sredstev, še posebej pa z vidika dostopa do 
sodobne tehnologije: v ta namen je treba v dogovoru obliko- 
.vati povsem konkretne organizacijske naloge; 

- potrebno bi bilo storiti odločen korak naprej pri ustvarja- 
nju pogojev za razvoj drobnega gospodarstva in tako izkori- 
stiti pomembne potencialne rezerve v tehnološkem razvoju, 
zaposlovanju in angažiranju prostih sredstev; 

- ob tako težavnih pogojih za razvoj pa si je pri oblikova- 
nju družbenega plana Jugoslavije in dogovarjanju o temeljih 
tega plana tudi potrebno prizadevati za čimbolj objektivne in 
tudi z vidika jugoslovanskega optimuma najbolj ustrezne reši- 
tve pri razreševanju aktualnih odprtih vprašanj kot so zlasti: 
problem tečajnih razlik, obseg in pogoje financiranja (realna 
obrestna mera) območij, ki bodo še imela status manj razvitih 
republik in pokrajin, pogoji gospodarjenja izvoznega gospo- 
darstva in drugo. 

24. Po cenah leta 1984 smo v obdobju 1976-1980 investirali v gospodarstvo 
okoli 1221 mlrd din, v letih 1981-1985 pa 721 mlrd, v obdobju 1986-1990 pa 
predvidevamo 799 mlrd din; investicije v gospodarsko infrastrukturo pa so 
zna&ale (po stalnih cenah leta 1984) v obdobju 1976-1980 284 mrld. v obdobju 
1981-1985 153 mlrd. v letih 1986-1990 pa predvidevamo 224 mlrd. 

25. Amortizacija po minimalnih in nad minimalnimi stopnjami. 
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Ob tem pa v Dogovoru o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije ne bi smeli sprejemati investicijskih usmeritev in nalog, 
ki bi še nadalje poslabševale strukturo investicijskih vlaganj v 
Sloveniji. 

B. SEKTORSKI OKVIRI RAZVOJA NA PODROČJU 
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 
1. Skupne predpostavke 

Pri oblikovanju sektorskih programov in bilanc ter kon- 
strukcij njihovega financiranja smo, kot že omenjeno, predvi- 
deli 28% delež infrastrukturnih investicij v strukturi gospodar- 
skih investicij v osnovna sredstva, pri čemer smo poudarili 
potrebo po iskanju rezerv zaradi njihovega zmanjševanja. 
Programi in resda še ne razdelane konstrukcije financiranja 
Samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju, kot te 
izhajajo iz njihovih analiz razvojnih možnosti oziroma osnut- 
kov planov, bistveno presegajo programe, ki so zajeti in 
predloženi v teh strokovnih podlagah za dogovor. Ta ugotovi- 
tev zlasti velja za področje energetike in luke Koper, prav 
gotovo pa se bo problem pojavil tudi na področju cestnega 
gospodarstva. 

Podrobnosti predložene strukture financiranja so razvidne 
iz poglavij v nadaljevanju. Tudi v teh konstrukcijah so možne 
razne variantne rešitve zlasti glede skupne stopnje združeva- 
nja po enotnih virih, osnovah in merilih, oziroma njihove 
višine po posameznih dejavnostih, nadalje glede domačih 
bančnih kreditov ter glede tujih kreditov. Tako bo na primer 
možno sedanjo skupno stopnjo prispevka po enotnih virih, 
osnovah in merilih v teh dejavnostih, ki znaša 10,5% od 
osnove, zadrževati tudi vnaprej v enaki višini in hkrati odpra- 
viti potrebe po kreditnem sodelovanju bank na področju infra- 
strukture, s čimer bi okrepili uspešnost bank pri financiranju 
in prestrukturiranju gospodarstva. Morebitno večje angažira- 
nje inozemskih sredstev v teh dejavnostih zlasti še v elektro- 
gospodarstvu bi omogočilo zmanjševanje omenjene pri- 
spevne stopnje. 

Iskanje dolgoročnih virov sredstev izven predvidenih v glo- 
balnih bilancah oblikovanja investicijskih sredstev, kot so na 
primer javno posojilo za potrebe energetskega gospodarstva, 
nismo predvideli, saj praktično ne vplivajo na globalni obseg 
razpoložljivih sredstev za investicije, razen na določeno pre- 
razporeditev strukture sredstev v okviru danega kreditnega 
potenciala bank. 

2. Elektrogospodarstvo in premogovništvo 
Pri ocenjevanju potrebnih investicijskih vlaganj v proiz- 

vodne elektroenergetske objekte v letih 1986-1990 smo izha- 
jali iz ocene porabe električne energije v letu 1985 v višini 
9.321 GWh oz. predvideni stopnji porabe le-te v letih 
1986-1990 v višini 4,4% povprečno letno, kar je treba jemati, 
ob orientaciji na varčevanje z energijo, kot skrajno zgornjo 
mejo1. Ob določenem višku instaliranih proizvodnih elektro- 
energetskih zmogljivosti v letu 1985 in predvidenem porastu 
porabe električne energije v letih 1986-1990 ocenjujemo, da 
je v obdobju 1986-1990 potrebno zgraditi okoli 347 MW 
novih proizvodnih zmogljivosti, pri čemer je upoštevana tudi 
nadomestitev 58 MW, ki bodo prenehale obratovati v tem 
obdobju. 

Za zagotovitev kontinuitete preskrbe z električno energijo 
po letu 1990. je potrebno pri ocenjeni povprečni letni stopnji 
porabe električne energije v letih 1990-1995 v višini 3,9% že v 
tem obdobju pričeti s pripravami in izgradnjo okoli 700 MW 
novih proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti. 

Vrednotenje programov izgradnje in pričetka izgradnje pro- 
izvodnih objektov smo temeljili na predračunskih vrednostih 
izgradnje konkretnih proizvodnih objektov, kot so podane v 
osnutku srednjeročnega plana graditve objektov elektrogo- 
spodarstva, premogovništva in urana za obdobje 1986-1990 
in kontinuitete do I. 1995. Pri tem je potrebno puodariti, da iz 
omenjenega gradiva ni neposredno razvidno, kaj vsebujejo 
podane predračunske vrednosti, oziroma da gre za takšne 
zneske, ki jih bo potrebno do priprave predloga dogovora 
ameljito proučiti na podlagi podrobne investicijske doku- 

Ta ugotovitev velja še zlasti, ker sedaj računamo z nižjo stopnjo rasti 
^iega proizvoda kot v Analizi srednjeročnih razvojnih možnosti SR Slove- 

nije v letih 1986-1990. 

mentacije, ki jo mora pripraviti oziroma predložiti sestavljena 
organizacija elektrogospodarstva Slovenije. Gre namreč za 
to, da smo v tekočem srednjeročnem obdobju, ob rebalansu 
dogovora o temeljih plana sredi leta 1983 ocenili, da je za 
izgradnjo 513 MW v obdobju 1981-1985 potrebno zagotoviti 
po cenah iz leta 1984 okoli 44,5 mlrd din, kar pomeni, da bi 
gradnja 1 MW v tem srednjeročnem obdobju predvidoma 
stala okoli 87 mio din. Upoštevaje predračunske vrednosti za 
nove proizvodne objekte v letih 1986-1990, ki jih je posredo- 
vala EGS, pa bi povprečna vrednost izgradnje enega MW 
novih proizvodnih zmogljivosti v obdobju 1986-1990 znašala 
okoli 220 mio din ali celo 2,5 krat več2. 

Ugotovitve glede cene megavata implicirajo potrebo po 
oceni narodnogospodarske upravičenosti predvidenih elek- 
troenergetskih proizvodnih objektov, ki pa naj bi poleg vseh 
neposrednih stroškov izgradnje posameznega proizvodnega 
objekta upoštevala tudi vse druge posredne stroške. 

Tabela 1: Viri sredstev in program razvoja 
skupnega pomena na področju 
elektrogospodarstva, premogovništva in urana 
v obdobju 1986-1990 

- cene 1984 
- mio din 

Viri sredstev 
1. Razpoložljiva lastna sredstva 

- ostanek združene amortizacije v elektrogo- 
spodarstvu 80% 17.130 
2. Delež prodajne cene električne energije in pre- 
moga 20.230 
3. Sredstva združena po enotnih virih in osnovah 15.030 
4. Prispevki od porabnikov električne energije 68.846 
5. Prispevki porabnikov na osnovi povečane prik- 
ljučne moči 1580 
6. Sredstva raziskovalne skupnosti SRS 400 
7. Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala 
bank 

- po dogovoru 3690 
- na bazi poslovnih odnosov 194 

8. Tuji krediti - 
Skupaj 127.100 
Program razvoja 
1. Proizvodni objekti 65.605 

- zgrajeni v 1986-1990 52.971 
- objekti kontinuitete 12.634 

2. Prenosni objekti 7491 
3. Distribucijski objekti 110 kV 5419 
4. Objekti primarne energije 34.600 
5. Informativni sistem 7057 
6. Male hidroelektrarne 2630 
7. Investicijska dokumentacija in ostalo 4298 
Skupaj3 127.100 

Na podlagi lastnih izračunov ocepjujemo, da bo v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju potrebno zgraditi okoli 155 km 
prenosa s 709 MVA transformacijskimi zmogljivostmi ter okpli 
64 km distribucijskih zmogljivosti s 193 MVA transformacijo. 

V osnutku srednjeročnega plana EGS za obdobje 
1986-1990 so vlaganja v objekte primarne energije ocenjena 
v višini 42,9 mlrd din, kar pomeni, da EGS že vtem srednjeroč- 
nem obdobju predvideva realizacijo celo 65% od vseh načrto- 
vanih vlaganj v premogovništvo do I. 2000, kot je podano v 
osnutku dolgoročnega plana graditve elektroenergetskih 
objektov za obdobje 1986-2000. Ocenjujemo, da je za pro- 
gram razvoja na področju premogovništva potrebno zagoto- 
viti okoli 34,6 mlrd din oziroma za 8,3 mlrd manj kot ocenjuje 
EGS. 

2. Pri tem |e potrebno poudariti, da tudi povprečna vrednost izgradnje enega 
MW v programu razvoja EGS Izredno varllra od ob|ekta do objekta In sicer od 
okoli 112 mio din po megavatu pri termoelektrarni Ugljevik do npr. 320 mio din po 
megavatu pri nuklearki Prevlaka. 
3 Od celotnega programa razvoja skupnega pomena v višini 127,1 mlrd din bo 
za vlaganja v elektrogospodarske objekte v drugih SR In SAP porabljeno predvi- 
doma 20,3 mlrd din. 
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Pri oceni vlaganj v integrirani informacijski sistem smo s 
skupnim oziroma republiškim interesom opredelili vlaganja v 
republiški informacijski sistem za operativno vodenje elektro- 
gospodarskega sistema v višini 7,1 mlrd din. Vlaganje v 
nadaljnji razvoj informacijskega na poslovno tehničnem 
področju pa ne presega neposrednega interesa EGS. Za vla- 
ganje v male hidroelektrarne s skupno zmogljivostjo 6 MW bo 
potrebno zagotoviti okoli 2,6 mlrd din, za investicijsko doku- 
mentacijo in ostalo pa vsaj 4,3 mlrd din, kar ocenjujemo 
enako kot EGS. 

Celotni program razvoja skupnega pomena na področju 
elektrogospodarstva in premogovništva in urana SR Slovenije 
v obdobju 1986-1990 ocenjujemo na 127,1 mlrd din, oziroma 
za 90 mlrd din manj, kot svoj program skupnega pomena v 
obdobju 1986-1990 ocenjuje EGS. Zelje in večje zahteve EGS 
se kažejo skoraj v vseh omenjenih in zgoraj analiziranih 
predpostavkah osnutka srednjeročnega plana EGS. Nenazad- 
nje bi pri tem izpostavili tudi to, da bi z uresničitvijo plana 
razvoja, kot ga predlaga EGS, porabili celo 32,0% od vseh 
razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna sredstva gospo- 
darstva v obdobju 1986-1990, ki so ocenjena na 799 mlrd din, 
skupaj s programi razvoja na področju naftno-plinskega 
gospodarstva pa celo 31% s čimer bi med drugim nadaljnji 
razvoj slovenskega gospodarstva ter še posebej njegovo 
nujno potrebno prestrukturiranje postalo iluzorno oziroma 
brezpredmetno4. 

Viri financiranja za uresničitev programa so dokaj 
podrobno podani v ustreznih členih strokovnih podlag za 
osnutek dogovora. Predvideni viri financiranja v celoti zadoš- 
čajo za uresničitev tega programa. Iz finančne konstrukcije 
sledi, da je potrebno za izvedbo programa skupnega pomena 
v letih 1986-1990 zagotoviti združevanje sredstev po enotnih 
virih, osnovah in merilih v višini 15,0 mlrd din oziroma 2,11% 
od osnove. V konstrukciji financiranja izgradnje zmogljivosti 
elektrogospodarstva in premogovništva je predpostavljeno, 
da se bo cena električne energije do 1.1990 gibala v skladu z 
gibanjem splošne ravni cen. 

3. Naftno-plinsko gospodarstvo 
Strokovne podlage za osnutek Dogovora obravnavajo na 

področju naftno-plinskega gospodarstva le program razvoja 
skupnega pomena, ki se omejuje na geološke raziskave indi- 
ciranih nahajališč nafte in zemeljskega plina ter eksploatacije 
vrtin, predelavo in oplemenitenje nafte in zemeljskega plina, 
vključno s proizvodnjo maziv, širitev magistralnega plinovod- 
nega sistema in priključitev na italijanski plinovodni sistem ter 
na izgradnjo skladiščnih zmogljivosti za tekoči naftni plin, 
naftne derivate in podzemnih skladišč za zemeljski plin. 

Program razvoja skupnega pomena ocenjujemo na okoli 
27,7 mlrd din, v čemer je zajeto tudi 9,7 mlrd din za investicije 
na naftno-plinskem področju v drugih republikah. Slednji 
program je za okoli 7,3 mlrd din manjši od programa investi- 
cijskih vlaganj Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin Slovenije v obdobju 1986-1990. 

Razlike med ocenjenimi vrednostmi programa razvoja 
skupnega pomena izhaja predvsem iz dejstva, da številne 
naložbe, ki so opredeljene v programu razvoja SIS za nafto in 
plin oziroma SOZD Petrol (naložbe v naftno-plinske distribu- 
cijske zmogljivosti - bencinske črpalke ipd.), ne sodijo v 
dogovor, saj ne presegajo neposrednega interesa posamez- 
nih OZD. Finančna konstrukcija programa razvoja SOZD 
Petrol v letih 1986-1990 šteje v investicije npr. t,udi vlaganja v 
obratna sredstva, medtem ko se konstrukcije ZDP omejujejo 
le na osnovna sredstva. 

4. V analizi srednjeročnih razvojnih možnosti Slovenl|e v obdobju 1986-1990 
|e btl predviden delei vlagan| v osnovna sredstva na podroilu celotne enerae- 
tlke v višini 13,5% od skupno razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva gospodarstva v tem obdobju, brez vlaganj na področju naftno-plin- 
skega gospodarstva pa v višini 12,7%. Ta program razvoja skupnega pomena, na področju energetike povečuje ta delež na 15,9%. 
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Tabela 2: Viri in poraba sredstev za program 
razvoja skupnega pomena na področju naftno- 
plinskega gospodarstva v obdobju 1986-1990 

- cene 1984 
- mio din 

Viri sredstev 
1. Razpoložljiva lastna sredstva 
- prosta amortizacija OZD 5.900 
- akumulacija OZD 3.200 
2. Sredstva združena po enotnih virih in osnovah 13.320 
3. Sredstva raziskovalne skupnosti SRS 200 
4. Prispevek za priključitev na plinski sistem 2.500 
5. Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala 
bank (po dogovoru) 1.225 
6. Tuji krediti 1.355 
Skupaj 27.700 
Program razvoja 
1. Raziskovanje in pridobivanje nafte in plina 12.600 
2. Predelava in oplemenitenje nafte in zemeljskega 
plina 1.900 
3. Transport zemeljskega plina 6.400 
4. Proizvodnja maziv 1.400 
5. Transport naftnih derivatov 2.500 
6. Distribucija naftnih derivatov 2.900 
Skupaj® 27.700 

4. Železniško gospodarstvo 
Pri oblikovanju programa razvoja Železniškega gospodar- 

stva in v zvezi s tem konstrukcije financiranja ni moč zaobiti 
vprašanja enostavne reprodukcije v ŽG Ljubljani, ki je bilo 
doslej reševano na podlagi zukonsko določenih nadomestil 
za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije. Izhajali smo iz 
znanih stališč dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije v prometu in sklepov Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
obravnavo stanja varnosti v železniškem prometu na območju 
SR Slovenije, da bo pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije potrebno uresničevati s politiko nekoliko hitrejšega povi- 
ševanja cen železniških prevoznih storitev od splošne rasti 
cen, s predpisanimi povračili za del stroškov enostavne repro- 
dukcije ter s povečano učinkovitostjo in zmanjšanjem stro- 
škov poslovanja. Izračun stroškov enostavne reprodukcije ŽG 
Ljubljana za obdobje 1986-1990 temelji na naslednjih pred- 
postavkah: 

- fizični obseg izvršenega transportnega dela v potniškem 
prometu bo rastel po povprečni letni stopnji rasti 1,3%, v 
tovornem prometu po stopnji 1,7% ter promet skupaj (v redu- 
ciranih tonskih kilometrih) po stopnji 1,6%; 

- število zaposlenih delavcev se bo povečevalo po pov- 
prečni letni stopnji rasti 1,0%, v čemer so zajeti tudi deficitarni 
poklici v skladu s sklepi Komisije Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za obravnavo varnosti v železniškem prometu; 

- materialni stroški na sintetično enoto opravljenega tran- 
sportnega dela so upoštevani v obdobju 1986-1990 na dose- 
ženi ravni v I. 1985 (2,09 mio din/rtkm); 

- amortizacija po minimalnih stopnjah ter obveznosti iz 
dohodka se bodo gibale v skladu z obstoječo zakonodajo; 

- znižano amortizacijo v letih 1982-1984 bo treba v 
obdobju 1986-1990 v celoti nadomestiti; 

- osebni dohodki so načrtovani na podlagi rasti števila 
zaposlenih delavcev ter sklepa že omenjene Komisije izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da je potrebno »takoj 
zagotoviti ustreznejše nagrajevanje zlasti tistih delavcev, ki 
opravljajo prometno izvršilo ter kreativno delo in naloge«; 

- skladi iz čistega dohodka se bodo gibali v skladu z 
obstoječo zakonodajo oz. prakso pri čemer bo sklad skupne 
porabe v letih 1986-1990 ostal realno nespremenjen glede na 
raven doseženo v letu 1985 (9,06 mio din na zaposlenega 
delavca). 

Povračila za del stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljub- 
ljana bodo postopno zmanjševana in sicer tako, da bodo 
stroški enostavne reprodukcije v letu 1990 v celoti pokriti s 
prihodki od transportnih storitev. 

5. Od celotnega programa razvoja v skupni višini 27,7 mlrd din bo v drualh SR 
In SAP porabljeno 9,7 mlrd din. 
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Na teh osnovah bo potrebno povečati cene železniških 
prevoznih storitev v letih 1986-1990 po povprečni letni stop- 
nji v višini 10,1% nad splošno rastjo cen. 

Program razvoja železniških zmogljivosti skupnega 
pomena vključuje vlaganja v železniško infrastrukturo ter v 
prometne in vlečne zmogljivosti, integralni transport in nujno 
tehnološko opremo ter še posebej, vlaganja v signalno var- 
nostne naprave in opremo, ki je bistvenega pomena za var- 
nost železniškega prometa. Naložbe v vzdrževalne in ostale 
dejavnosti, ki ne presegajo neposrednega interesa ZG ne 
sodijo v dogovor. 

Pri vrednotenju programa razvoja železniških zmogljivosti 
skupnega pomena smo izhajali iz dejstva, da dosežena stop- 
pja izkoriščenosti kapacitet oziroma le okoli 55% realizacija 
dogovorjenega programa razvoja v letih 1981 -1985, ter nujna 
potreba po zagotovitvi varnosti železniškega prometa terjajo 
takojšnje ukrepanje, v smislu povečanja vlaganj. Tako pro- 
gram na področju železniške infrastrukture ocenjujemo na 
okoli 29,6 mlrd din, kar pa je še vedno za okoli 1,4 mlrd din 
manj, kot za naložbe v železniško infrastrukturo v letih 
1986-1990 načrtuje ŽG Ljubljana. Pri vlaganjih v druge pro- 
grame skupnega pomena ocenjujemo, da bo potrebno vložiti 
okoli 7,2 mlrd din v opremo za varnost prometa (signalno 
varnostne in telekomunikacijske naprave), nujno tehnološko 
opremo za vzdrževanje prog ter prevoznih in vlečnih zmoglji- 
vosti 3,9 mlrd din, v integralni transport (industrijski tiri, 
kontejnerski terminal, manipulativna oprema za konterjnerje 
in palete) 4,3 mlrd din, za nabavo tovornih in vlečnih zmoglji- 
vosti 14,4 mlrd din ter za nabavo predvsem dvosistemskitv 
lokomotiv za vožnjo preko stičišča dveh sistemov elektrovleke 
5,6 mlrd din. 

Tabela 3: Viri sredstev in program razvoja ŽG 
Ljubljana v obdobju 1986-1990 na področju 
železniške infrastrukture _ mj0 din 

- cene 1984 

Viri sredstev 
1. Lastna sredstva 
2. Sredstva združena po enotnih virih in osnovah 
3. Neposredno interesno združevanje 
4. Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala 
bank 
- po dogovoru 
6. Tuji finančni krediti 
7. Sredstva SIS za železniški promet SR Hrvatske 
Skupaj   

6.640 
17.530 

1.165 

2.215 
1.550 

480 
29.580 

Program razvoja 
1. Modernizacija prog 
2. Modernizacija vozlišč in ranžirnih postaj 
3. Elektrifikacija prog 
4. Remonti prog 

10.990 
8.160 

610 
9.820 

Skupaj 29.580 

Menimo, da bodo z uresničitvijo omenjenih programov 
postopno odpravljena glavna ozka grla v tehnološkem pro- 
cesu glede na njihovo kritičnost, s čimer bo omogočeno 
doseči predvideni porast dela, modernizirane tiste zmogljivo- 
sti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva, raci- 
onalizirana poraba energije v prometu, reduciran delež tran- 
spornih stroškov v končni ceni proizvodov in ne nazadnje, 
zagotovljena večja varnost v železniškem potniškem in tovor- 
nem prometu. 

Za razvoj železniške infrastrukture bo potrebno združeva- 
nje sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 
17,5 mlrd din, kar predpostavlja povečanje sedanje prispevne 
stopnje od osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek 
povečan za amortizacijo nad minimalnimi stopnjami in zmanj- 
šan za burto osebne dohodke z 2,13% na 2,46% 7). Realizacija 
ostalih programov skupnega pomena bo slonela predvsem na 
iastnih sredstvih ŽG Ljubljana v višini 18,5 mlrd din, neposred- 
nem interesnem združevanju v višini 3,2 mlrd din, domačimi 

blagovnimi krediti v višini 9,1 mlrd din ter krediti domačih 
poslovnih bank in tujimi krediti v višini 4,2 mlrd din. 

5. Cestno gospodarstvo 
Upoštevaje sorazmerno visok delež infrastrukture v struk- 

turi gospodarskih investicij, visok delež investicij za pridobi- 
vanje energije ter omejene narodnogospodarske vire sredstev 
nam bilančni okviri na področju cestnega gospodarstva omo- 
gočajo enostavno reprodukcijo in zelo omejeno razširjeno 
reprodukcijo avtocest in magistralnih cest v Sloveniji, v zvezi 
z dokončanjem začetih cestnih odsekov ter izgradnjo le neka- 
terih kritičnih cestnih odsekov. Viri sredstev za pokrivanje 
stroškov enostavne reprodukcije cest, to-je sredstva za ceste 
vsebovana v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja, 
letna povračila za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 
cest za domača cestna motorna vozila, povračila za uporabo 
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za tuja motorna vozila In 
cestnine so ocenjene na podlagi realizacije le-teh v letu 1984 
in pričakovanem povečanju stopnje motorizacije, oziroma 
porabe pogonskih goriv v letih 1986—1990 po povprečni letni 
stopnji rastai od 3,0%. Zaradi inflacijskih gibanj, ki že vrsto let 
prehitevajo dotok sredstev, pa je realizacija predvidenega 
realnega obsega sredstev za redno vzdrževanje vključno s 
stroški upravljanja cest bistveno odvisna od določitve deleža 
namenskega prispevka za vzdrževanje cest v prodajni ceni 
pogonskih goriv. 

Skupnost za ceste Slovenije je svoj osnutek samouprav- 
nega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana pripravila 
skupno za vzdrževanje, yarstvo in razvoj tako avtocest in 
magistralnih cest, kot tudi regionalnih cest, kar pa je v 
nasprotju tudi z določili Zakona o cestah. V finančni konstruk- 
ciji Skupnost za ceste Slovenije prav tako ni ločeno prikazala 
virov in porabe sredstev za avtoceste in magistralne ceste na 
eni ter za regionalne in lokalne ceste, na drugi strani. Predlo- 
žena finančna konstrukcija Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranja pa dosledno uveljavlja načelo, da je izvirne vire za 
ceste potrebno nameniti izključno za vzdrževanje, varstvo in 
upravljanje cest, saj jo le tako možno preprečiti nadaljnje 
poslabšanje na tem področju, upoštevaje, da je že danes okoli 
28% magistralne in regionalne cestne mreže v izredno slabem 
stanju, da je 33% magistralne mreže bistveno preobreme- 
njeno itd. * 
Tabela 4: Viri sredstev in program razvoja 
avtocest in magistralnih cdst v SR Sloveniji v 
obdobju 198S—19903 _ mj0 din 

- cene 1984 

Viri sredstev 
1. Sredstva združena po enotnih virih in osnovah 24.720 
2. Neposredno interesno združevanje 1.725 
3. Del prodajne cene pogonskih goriv 16.237 
4. Tuji finančni krediti 8.791 
Skupaj 51.473 

Program razvoja 
1. Odplačila kreditov 
2. Novogradnje 
a) Dokončanje: 
- predor Karavanke 
- južna obvoznica v Ljubljani 
- Smarje-Sap - Višnja gora 
- III. etapa HC skozi Maribor 
- Ruda-Valeta 
1. Gradnja 
b) Pričetekdel: 

i - Vrtojba - Selo 
- Obvoz Sežana 
- Hrušica - Žirovnica 
- Razdrto - Sežana 
2. Pripravljalna dela 
Arja vas - Ljubljana 
Šentilj - Pesnica 
Skupaj 

22.523 
28.950 
24.204 
14.430 
4.445 
2.492 
2.121 

716 

4.746 
1.328 

921 
1.622 

875 

50 
50 

51.473 

7. Glede na stanje zmogljivosti ŽG Ljubljana tir tudi na dejstvo, da je doslej 
ŽG Ljubljana sovlagala v luko Koper, je prerazporeditev izvršena s preusmeri- 
tvijo teh sredstev z luške na železniško Infrastrukturo. 

8. Slednji program se omejuje le na novogradnje avtocest in magistralnih 
cest. Program modernizacij In rekonstrukcij magistralnih cest pa bo podrobno 
opredeljen v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana Skupnosti za ceste 
Slovenije v obdobju 1986-1990. Ta program bo upošteval gradbeno in prometno 
kritičnost posameznega cestnega odseka (npr. Razdrto-Podnanos, Vransko- 
-Btagovlca Itd.) ter materialne možnosti Skupnosti za ceste Slovenije do 1.2000. 
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Izračuni kažejo, da tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju verjetno ne bo mogoče obračunavati amortizacije 
cest, ki je, upoštevaje vrednost avtocestnega in magistralnega 
cestnega omrežja, ocenjena celo na 18 mlrd din v obdobju 
1986-1S90. Za toliko bi, namreč, morali povečati priliv sred- 
stev iz naslova izvirnih virov za ceste, kar pa je v sedanjih 
zaostrenih gospodarskih razmerah težko izvedljivo. 

Program novogradenj avtocest in magistralnih cest ocenju- 
jemo v višini 28,9 mird din, kar je celo za 18,5 mlrd din manj od 
tako imenovanega »minimalnega« programa Skupnosti za 
ceste Slovenije. S temi sredstvi bo možno dokončati le začete 
cestne odseke v višini 24,2 m!rd din ter pričeti z izgradnjo 
nekaterih kritičnih cestnih odsekov na cesti Bratstva in enot- 
nosti ter na cestah iz Osimskega sporazuma. Ta program bo 
financiran z delom prodajne cene pogonskih goriv namenje- 
nim za razširjeno reprodukcijo avtocest v višini 16,2 mlrd din, 
združenimi sredstvi TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih 
v višini 24,7 mlrd din (prispevna stopnja v višini 3,47% od 
osnove), z neposrednim interesnim združevanjem mesta 
Ljubljana in mesta Maribor v višini 1,7 mlrd din ter tujimi 
finančnimi krediti v višini 8,8 mlrd din. Del sredstev v višini 
22,5 mlrd din bo namenjen za odplačila anuitet Skupnosti za . 
ceste Slovenije. 

6. Luška infrastruktura 
Kljub znanim in družbeno verificiranim ugotovitvam in 

opredelitvam, da je luka Koper naše »okno v svet«, da je ena 
od največjih ustvarjalk neto deviznega priliva v republiki ter 
da na njeni lokaciji in kvaliteti usluge temelji dokajšnji del 
deviznega priliva slovenskih železnic, javnih cestnih prevozni- 
kov in špediterjev (ki prav tako sodijo med največje ustvar- 
jalce deviznega priliva v Sloveniji), bo tempo nadaljnega raz- 
voja luke Koper nujno vskladiti z možnostmi, predvsem pa 
intenzivirati že instalirane zmogljivosti. Pri nadaljnjem razvoju 
luških zmogljivosti skupnega pomena se bo potrebno omejiti 
predvsem na kontinuiteto v izgradnji najnujnejše luške infra- 
strukture (izgradnji privezov za Ro-Ro promet, izgradnji ope- 
rativne obale na pomolu III, poglobiti bazenov II in III, komu- 
nalnem opremljanju površin za silos za žito ter II. fazo termi- 
nala za razsute tovore). Pri izgradnji novih terminalov pa je 
potrebno prednostno izgraditi silos za žito in pričeti z izgrad- 
njo II. faze terminala za razsute tovore. Prav tako je prioritet- 
nega pomena nadaljnja tehnološka usposobitev skladiščno 
pretvornega procesa ter uvajanje informacijskega sistema na 
terminalu za integralni transport. Vse to bi terjalo 6,7 mlrd din 
investicijskih vlaganj. Izgradnjo vseh drugih terminalskih in 
skladiščnih zmogljivosti (terminali za tekoče tovore, za fos- 
forno in druge kisline, terminala za fosfate itd.) bo potrebno 
preložiti v naslednje srednjeročno obdobje, razen v primeru 
neposrednega interesa posameznih OZD, ki bi hkrati prevzele 
celotne stroške financiranja tovrstnih objektov. 

Tabela 5: Vid sredstev in program razvoja 
skupnega pomena v iuki Koper v obdobju 
1986-1990 

- mio din 
- cene 1984 
Viri sredstev 
1. Lastna sredstva 1.750 
2. Sredstva združena po enotnih virih in osnovah 3.280 
3. Neposredno interesno združevanje 820 
4. Dolgoro'čna sredstva iz kreditnega potenciala 
bank 390 

- po dogovoru 290 
- po bazi poslovnih odnosov 100 

5. Domači blagovni krediti 480 
Skupaj 6.720 
Program razvoja 
1. Splošna infrastruktura 3.065 
2. Izgradnja silosa za žito 1.375 
3. Pričetek del na II. fazi terminala za razsute tovore 810 
4. Tehnološka oprema 691 
5. Integralni transport 781 
Skupaj 6.720 

Ocenjujujemo, da bo program skupnega pomena, ki je za 
okoli 14% nižji od programa, ki ga predlaga luka Koper, 
uresničljiv z lastnimi sredstvi luke Koper v višini 1,7 mlrd din, 
neposrednim interesnim združevanjem v višini 0,8 mlrd din, 
domačimi bančnimi posojili (po dogovoru in na podlagi 
poslovnih odnosov) 0,4 mlrd din, z blagovnimi krediti, to je 
krediti dobaviteljev opreme in izvajalcev del v višini 0,5 mlrd 
din ter z združenimi sredstvi TOZD po enotnih virih, osnovah 
in merilih v višini 3,3 mlrd din, kar pa predpostavlja znižanje 
sedanje prispevne stopnje v višini 0,92% na 0,46% od osnove, 
ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek povečan za amortiza- 
cijo nad minimalnimi stopnjami in zmanjšan za bruto osebne 
dohodke. 

7. Letališka infrastruktura 
Preloženi program razvoja letališke infrastrukture Slovenije 

v obdobju 1986-1990 obravnava le naložbe v pripravljalna 
dela za izgradnjo južnega potniškega terminala na letališču 
Ljubljana ter investicije v varnost zračnega prometa na vseh 
ostalih letališčih v Sloveniji (sanacija površin vzletnopristajal- 
nih stez, pristaniških ploščadah, rulnih stez in spojnic itd.). Ta 
program skupnega pomena ocenjujemo na 920 mio din, kar je 
za 305 mio din manj od programa, ki je opredeljen v delovnem 
osnutku Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeroč- 
nega plana Samoupravne interesne skupnosti za letališko 
dejavnost SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Glede na dosedanji sistem financiranja je bistvena spre- 
memba v tem, da za program razvoja skupnega pomena na 
področju letališke dejavnosti predlagamo združevanje sred- 
stev po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 0,13% od 
osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek povečan za 
amortizacijo nad minimalnimi stopnjami in zmanjšan za bruto 
osebne dohodke. Predlog utemeljujemo s tem, da razvoj 
osrednjega slovenskega letališča ter naraščajoče potrebe 
gospodarstva po storitvah v celinskem in medcelinskem zrač- 
nem potniškem in blagovnem prometu ter zlasti varnost zrač- 
nega prometa na vseh letališčih v Sloveniji ne morejo biti 
prepuščeni zgolj »neposredno zainteresiranim«, temveč je to 
skrb in potreba celotne družbene skupnosti. 

Tabela 6: Viri sredstev in program razvoja 
skupnega pomena slovenskih letališč v obdobju 
1986-1990 

- mio din 
- cene 1984 

Viri sredstev 
1. Sredstva združena po enotnih virih in 
osnovah 920 
Skupaj 920 
Program razvoja 
(Varnost zračne plovbe in južni potniški 
terminal na letališču Ljubljana) in sicer: 
Letališče Ljubljana 628 
Letališče Maribor 180 
Letališče Portorož 68 
Ostala letališča (varnost) 44 
Skupaj 920 

8. PTT promet 
Predloženi program razvoja PTT prometa obravnava le tiste 

naložbe, ki so skupnega interesa za razvoj vse republike 
(mednarodne, magistralne in tranzitne ptt zmogljivosti, 
glavne, vozliščne in rajonske telefonske centrale in prenosni 
sistemi med njimi, glavni poštni center in regionalni poštni 
centri, itd.), vključno z objekti posebnega pomena za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter vlaganja na 
manj razvitih hribovitih in manj razvitih obmejnih območjih. 
Druge naložbe, kot so npr. enote PTT prometa, končne avto- 
matske telefonske centrale, javne govorilnice ipd., so predmet 
obravnavanja v okviru območnih Samoupravnih interesnih 
skupnosti za PTT promet. 

Ocenjujemo, da je za program razvoja skupnega pomena 
možno zagotoviti okoli 25,7 mlrd din, kar je za 2,3 mlrd din 
manj od ustreznega programa v delovni verziji osnutka samo- 
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upravnega sporazuma o temeljih plana razvoja ptt prometa 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Modernizacije PTT pro- 
meta, ki je tako v slovenskih, kot tudi v jugoslovanskih plan- 
skih in drugih gradivih opredeljena kot prednostno področje 
razvoja, upoštevaje doseženo stopnjo njegove razvitosti, ozi- 
roma izreden razkorak med stanjem in potrebami po tej vrsti 
prometa ter glede na izreden pomen poštne in predvsem 
telekomunikacijske infrastrukture za celoten gospodarski in 
družbeni razvoj. 

Za realizacijo slednjega programa razvoja skupnega 
pomena bo predvsem potrebno bistveno povečati udeležbo 
lastnih sredstev Združenih PTT organizacij Slovenije, kar pa, 
med drugim, pogojuje postopno ekonomizacijo cen ptt stori- 
tev, skladno z opredelitvami dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije v prometu in Stališči zveznega družbe- 
nega sveta za vprašanje družbene ureditve o nadaljnjem raz- 
voju družbenoekonomskih odnosov v PTT prometu. Z ukrepi 
ekonomske politike bo potrebno torej zagotoviti usklajeno 
gibanje cen PTT storitev z gibanjem drugih cen, še posebej pa 
cen reprodukcijskega materiala in opreme za PTT promet. 

Tabela 7: Viri sredstev in program razvoja 
skupnega pomena Združenih PTT organizacij 
Slovenije v obdobju 1986-1990 - mio din 

- cene 1984 
Viri sredstev 

4. 

Lastna sredstva 
Druga združena sredstva 
20% od cene telefonskega impulza 
30% od vrednosti novega telefonskega priključka 
Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank 
po dogovoru 
po bazi poslovnih odnosov 
Tuji finančni krediti 
Sredstva poštne hranilnice 
Drugi viri na podlagi posebnih dogovorov 
Domači blagovni krediti 

8.200 

7.720 
1.670 
1.495 
1.160 

335 

3.450 
2.770 

425 
Skupaj 25.730 
Program razvoja 
1. Mednarodne, magistralne in tranzitne tt zmoglji- 
vosti 6.225 
2. Glavne telefonske centrale 1.530 
3. Prenosni sistemi med glavnimi in vozliščnimi 
telefonskimi centralami 2.410 
4. Vozliščne in rajonske telefonske centrale 7.640 
5. Prenosni sistemi med vozliščnimi in končnimi 
telefonskimi centralami 2.550 
6. (Slavni poštni center in poštni centri 2.320 
7. PTT informacijski sistem 755 
8. Objekti posebnega pomena za SLO in DS 820 
9. PTT objekti na manj razvitih območjih 1.480 
Skupaj 25.730 

Poleg lastnih sredstev v višini 8,2 mlrd din pa realizacija 
programa razvoja skupnega pomena predpostavlja tudi vklju- 
čitev 20% od vrednosti telefonskega impulza v njegovo ceno 
in sicer namensko za razvoj mednarodnih, magistralnih in 
tranzitnih telefonskih zmogljivosti. Ocenjujemo, da bi na pod- 
lagi tega vira ter sredstev iz naslova 30% udeležbe pri gradnji 
novega telefonskega priključka zagotovili'okoli 9,4 mlrd din. 

Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank (po 
dogovoru) bodo predvidoma znašala 1,2 mlrd din, krediti 
poslovnih bank pa 355 mio din. Iz sredstev Poštne hranilnice, 
ki se oblikujejo iz sredstev zbranih hranilnih vlog, bo predvi- 
doma zagotovljeno 3,4 mlrd din. Od slednje vsote pa bo cca 
20% namenjenih za razvoj ptt zmogljivosti na manj razvitih 
hribovitih in obmejnih območjih SR Slovenije. Poleg slednjih 
virov pa bo za uresničitev programa razvoja skupnega 
pomena na področju PTT prometa potrebno zagotoviti tudi 
komercialne kredite domačih proizvajalcev ptt opreme v višini 
425 mio din ter tudi druge vire v skladu s posebnimi dogovori. 

darstva ne bodo dopuščale bistveno večjega združevanja 
sredstev gospodarstva za financiranje družbenih dejavnosti. 
Obseg tistih programov, ki se financirajo z združenimi sred- 
stvi v SIS družbenih dejavnosti, se zato ne bi smele poveče- 
vati, pač pa bi morali obstoječe programe racionalizirati in 
prestrukturirati ter iskati možnosti financiranja povečanih ozi- 
roma dodatnih programov predvsem na osnovi neposredne 
menjave. 

Na tej osnovi in ob upoštevanju sklepov Skupščine SRS 
glede sanacije osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih ter 
novih predpisov glede amortizacije1 bodo združena sredstva 
SIS družbenih dejavnosti v obdobju 1986-1990 naraščala, po 
3,8% stopnji letno. 

- cene 1984 
- v mlrd din 

1985 1990 Skupaj Povp. letna 
86/90 stopnja rasti 

Sredstva združena SIS 
družbenih dejavnosti iz: 
— osebnih dohodkov 44,0 53,0 
— dohodka 48,9 58,9 

248,2 
275,6 

3,8 
3,8 

SKUPAJ 92,8 111,9 523,8 3,8 

v tem za: 
- storitve OZD 69,7 86,2 
družbenih dejavnosti 
- investicije in 2,5 2,5 
odplačila kreditov 
- socialne prejemke 16,3 18,4 
- ostalo - 4,4 4,7 

400,6 

12,5 

87.8 
22.9 

4,3 

0,0 

2,5 
1,5 

Strokovna preverjanja kažejo, da prikazana sredstva ob 
nespremenjenemu deležu neposredne menjave ne bodo 
zadoščala. Ob, potrebnem porastu programov oziroma stori- 
tev družbenih dejavnosti bi namreč bila potrebna rast družbe- 
nih sredstev na ravni 4,5% poprečno letno. Razlika v stopnjah 
rasti (3,8% in 4,5%) kaže na minimalen potreben obseg priza- 
devanj za racionalizacijo in prestrukturiranje v družbenih 
dejavnostih ter potrebno povečanje deleža neposredne 
menjave (vključno povečanje participacije in samoplačni- 
štva), ki bi ga morali doseči v naslednjem obdobju in v tem 
smislu tudi zagotoviti ustrezno usklajevanje in rešitve pri 
oblikovanju samoupravnih sporazumov in temeljev plana SIS 
družbenih dejavnosti. 

S tem skladno bo potrebno razvijati cenejše, posamezniku 
bolj prilagojene in kakovostnejše oblike zadovoljevanja 
potreb. Zato bo potrebno vključiti več znanja in novih tehno- 
logij, spreminjati vrednostne usmeritve, povečevati delovno in 
finančno udeležbo neposrednih uporabnikov kadar bodo 
hoteli imeti nadstandardne storitve ter izkoriščati pobude in 
pripravljenosti za prostovoljno delo. To istočasno pomeni, da 
je potrebno pripraviti takšne programe, ki bodo atraktivni za 
neposredne uporabnike in, da je potrebno iz dogovorjenih 
standardnih programov izločiti tiste sestavine programov, ki 
po družbeni presoji niso temeljna (standardna) vsebina 
potrebna za razvoj vsakega posameznika in celotne družbe. 

2. V skladu z dolgoročno razvojno strategijo družbe bo 
treba dati prioriteto tistim programom v vzgoji in izobraževa- 
nju, raziskovalni dejavnosti, kulturi in zdravstvu, ki omogo- 
čajo povečanje, sprostitev in večjo uporabo inovativnega in 
ustvarjalnega potenciala. Raziskovalna dejavnost, vzgoja in 
izobraževanje bi morale povečati obseg vseh sredstev hitreje 
od poprečja, druge skupnosti pa le za nekatere programe. V 
vseh samoupravnih skupnostih je še vrsta programov, ki so 
prednostni in kot takšni tudi opredeljeni v delovnem osnutku 
dogovora. 

V tej fazi, ko se šele začenja usklajevanje programov SIS 
družbenih dejavnosti med seboj in z materialnimi okviri, so 
razlike med oceno napravljeno v Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi še zelo velike. To kaže naslednja tabela: 

C. OKVIRI RAZVOJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
1. Skromne materialne možnosti gospodarstva v obdobju 

1986-1990, ob potrebi nadaljnjega prestrukturiranja gospo- 

1. Z letom 1988 bo namreč potrebno v družbenih dejavnostih v ceno storitev 
vračunati 100% amortizacijo. To velja za gradbeni del, medtem ko bo za opremo 
potrebno 100% obračunavanje amortizacije že z letom 1987. 
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- v mlrd din 
- cene 1984 

- cene 1984 
- mlrd din 

1985 Po projekciji Zavoda Po predlogih SIS 
1990 Skupaj Popreč- 

1986-90na stop- 
nja rasti 
1986-90 

1990 Skupaj Poprefi- 
1986-90na stop- 

nja rasti 
1986-90 

Izobraževalna 
skupnost 
Slovenije in PIS 
Raziskovalna 
skupnost 
Slovenije in Pors 
Skupnost 
otroškega 
varstva Slovenije 
Kulturna 
skupnost 
Slovenije 
Skupaj 
republiške SIS 
SIS na ravni 
občin 
Sredstva SIS 
družbeni 
dejavnosti 
skupaj 

11,7 14,9 67,6 4,9 

3,0 5,0 20,6 10,5 

4,0 4,6 21,8 2,3 

1,9 2,3 10,7 3,9 

20.7 26,7 120,8 5,3 

72,2 85,2 403,0 3,4 

92.8 111,9 523,8 3,8 

18,4 82,1 9,4 

9,7 38,5 26,3 

2,3 10,8 4,1 

Kot je razvidno iz tabele znaša celotna razlika med projek- 
cio pripravljeno po navedenih predpostavkah v Zavodu in 
projekciji samoupravnih interesnih skupnosti 33 mlrd (pri tem 
za nekatere SIS še ne razpolagamo s podatki). Te neusklaje- 
nosti bo potrebno pri oblikovanju dogovora odpraviti. Ker v 
tej fazi še ne razpolagamo z nikakršnimi planskimi podatki 
SIS na ravni občin bo prav tako nujno pravočasno zbrati 
ustrezne podatke teh skupnosti, da bi lahko ugotovili njihovo 
skladnost z globalnimi okvirji ter prioritetami iz Smernic za 
pripravo družbenega plana. 

3. Na področju oblikovanja sredstev za investicije v družbe- 
nih dejavnostih je potrebno v naslednjem srednjeročnem 
obdobju računati z nekaterim sistemskimi spremembami. Te 
se nanašajo predvsem na oblikovanje amortizacijskih sred- 
stev po novih predpisih in na zd.ruževanje sredstev za investi- 
cije, ki bo po novem načinu le iz čistega dohodka. Ob tem 
računamo tudi s samoprispevki, ki pa ne bi smeli v globalu 
presegati doseženi nivo. Tako bo v prihodnje oblikovan 
naslednji obseg sredstev za investicije: 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

Pop. letno 
stopnjo 

rasti v % 
1. Sredstva OZD družbenih 

dejavnosti 
- amortizacija 4,6 8,6 36,3 13,2 
- akumulacija 2,6 2,7 13,3 0,5 

2. Združena sredstva 2,5 2,5 12,5 0 
v SIS 

3. Samoprispevki 3,3 3,9 18,3 3,0 
4. Drugo 1,0 0,3 2,1 ... 
5. Skupaj razpoložljiva 

sredstva za in vest. 14,1 18,0 82,5 5,0 
vtem porabljeno za: 
-gradbene objekte 8,4 9,6 46,1 2,8 
-opremo 4,3 7,5 31,9 11,7 

Čeprav bodo razpoložljiva sredstva v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju naraščala po stopnji 5,0% povprečno letno 
bodo investicije na tej podlagi lahko v celotnem obdobju 
dosegle le raven iz predhodnega obdobja 1981-1985. To 
pomeni, da bo potrebno pri investicijskem odločanju ravnati 
skrajno racionalno in dati prednost predvsem investicijam v 
opremo. 

Ocenjujemo, da v naslednjem srednjeročnem obdobju ni 
takšnih potreb na vzgoji in izobraževanju, ki bi zahtevale tako 
stopnjo povečanje prostorskih kapacitet kot doslej. Program 
izgradnje domov za učence in študente se izteče, na novo pa 
se oblikuje program izgradnje domskih kapacitet pri zavodih 
za prizadeto mladino (zavodi za usposabljanje). Ta program 
pa finančno ni tako zahteven kot je bil program gradnje 
dijaških študentskih domov. 

Relativno najbolj pereč problem investiranja je v kulturni 
dejavnosti. Poleg tega, da bi bilo smotrno dokončati izgrad- 
njo že začetih objektov, bi bilo še bolj smotrno oblikovati 
program sanacije in ali izgradnje objektov vseslovenskega 
(kulturnega) pomena. V ta program in izgradnje objektov 
obnove in posodobitve obstoječih kulturnih ustanov in 
izgradnja predvsem nekaterih novih centralnih knjižničnih 
prostorov. Sanirati pa bi bilo potrebno tudi nekatere nepre- 
mične kulturne spomenike (prve kategorije) za katere ni 
mogoče najti predvidenih uporabnikov (in financerjev). 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJA 

Tabela 1: Projekcija družbenega proizvoda po področjih - cene 1984 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp. Struktura 
1986-90 letna v % 

stop. 
rasti 1985 1990 
T986-90 

GOSPODARSTVO SKUPAJ 
v tem : 

- Združeno delo 

1010.100 1200.500 5607.380 3,5 100,0 100,0 

922.900 1096.110 5122.220 3,5 91,3 91,3 
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Industrija 499-100 607.400 2812.310 4,0 49,4 50,6 

Kmetijstvo 61.300 69-300 330.070 2,5 6,1 5,8 

Gozdarstvo 10.600 10.600 53-000 0,0 1,1 0,9 

Vodno gospodarstvo 1.500 2.000 9.000 6,0 0,1 0,2 

Gradbeništvo 57.100 66.100 311*900 3,0 5,7 5,5 

Promet in zveze 66.850 79.750 372.050 3,6 6,6 6,6 

Trgovina 191-950 211.950 1018.950 2,0 19,0 17,6 

Gostinstvo in turizem 28.600 34.800 161.100 4,5 2,8 2,9 * 

Obrt (proizvodni del) 52.900 74.200 325.500 7,0 5,2 6,2 

Kom.dej.(proizvodni del) 6.950 7-700 37-000 2,0 0,7 0,6 

Druge proizvodne dej. 33-250 36.700 176.500 2,0 3,3 3,1 

Tabeia 2: Projekcija izvoza in uvoza blaga in storitev - v milijonih $ 
- tekoče cene 
- v odstotkih 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

Povp. 
letna v % 
stop. 
rasti 1985 
1986-90 

Struktura 

1990 

A SKUPAJ: 
1.Izvoz blaga 
2.Izvoz storitev 
3.Izvoz blaga in storitev 

4.Uvoz blaga 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 

5.Uvoz storitev * 
6.Uvoz blaga in storitev 

7.Saldo blaga in storitev 
8.Pokritje uvoza blaga 

z izvozom blaga v % 

2.400 
724 

3.124 

2.265 
1.945 

165 
155 
374 

2.639 

3.890 
1-139 
5-029 

3.588 
2.871 

499 
218 
550 

4.138 

16.136 
4.829 

20,965 

14.989 
12.360 
1.664 

965 
2.368 

17.357 

10, 1 
9.5 

.10,0 

9.6 
8,1 

24,8 
9,1 
8,0 
9,4 

+ 485 + 891 + 3-608 

106,0 108,4 107,7 

76,8 77,4 
23,2 22,6 

100,0 100,0 

85,8 
73,7 
6,3 
5,8 

14,2 

86,7 
69,4 
12,0 
5,3 

13,3 
100,0 100,0 
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B.KONVERTIBILA: 

1.Izvoz blaga 1.930 3.557 14.279 13,0 74,1 76,8 
2.Izvoz storitev 676 1.075 4.558 9,7 25,9 23,2 
3.Izvoz blaga in storitev 2.606 4.632 18.837 12,2 100,0 100,0 

4.Uvoz blaga * 1.700 2.821 11.615 10,6 83,6 85,7 
- reprodukcijski material 1.514 2.308 9.856 8,8 74,5 70,1 
- oprema 135 435 1.431 26,4 6,6 13,2 
- široka potrošnja 51 78 328 9,1 2,5 2,4 

5.Uvoz storitev 333 472 2.036 9,3 16,4 14,3 
6.Uvoz blaga in storitev 2.033 3.293 13-651 10,5 100,0 100,0 

7.Saldo blaga in storitev + 573 + 1.339 + 5.186 
8.Pokritje uvoza blaga 

z izvozom blaga v % 113,5 126,1 123 

Tabela 3: Projekcija ekonomskih odnosov SR Slovenije s tujino 
- v mio $ 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

1.RAČUN BLAGA IN STORITEV 

1.Izvoz blaga 
2.Izvoz storitev 
3.Skupaj izvoz blaga in storitev 
4.Uvoz blaga 
5.Uvoz storitev 
6.Skupaj uvoz blaga in storitev 
7.Saldo blaga in storitev 

( 3 - 6 ) 

2.RAČUN TRANSFER0V 
1.Neblagovni priliv od fizičnih 

oseb na devizne račune 
2.Dvigi z deviznih računov 
3-Prejete obresti 
4.Plačane obresti 
5-Saldo transferov 

( 1 + 3 _ 2 _ 4 ) 

3.RAČUN KAPITALNIH TRANSAKCIJ 

1.Koriščenje srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov 

2.Odplačilo glavnice 
3.Kreditiranje izvoza 
4.Priliv glavnice od danih kreditov 
5.Kratkoročno kreditiranje (neto) 
6.Saldo kapitalnih transakcij 

( 1+4 + 5- 2- 3) 

2.400 
724 

3.124 
2.265 

374 
2.639 

+ 485 

300 
170 

14 
160 

- 176 

190 
204 
242 
182 

- 50 

- 124 

3.890 
1.139 
5.029 
3.588 

550 
4.138 

+ 891 

300 
300 

21 

163 

- 142 

200 
152 
467 
350 

0 

69 

16.136 
4.829 

20.965 

14.989 
2.368 

17.357 

+ 3-608 

1.500 
1.500 

87 
772 

- 685 

950 
712 

1.936 

1.453 
- 30 

- 275 

poročevalec 41 



Tabela 4: Projekcija oblikovanja celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka 
gospodarstva - cene 1 984 

- v milijonih din 

1985 
novi 
obr. 
sistem 

1990 Skupaj 
1986-90 

Povp. Struktura 
letna v % 
stop. 
rasti 1985 1990 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v tem:- prihodki od obresti 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 DO 4) 

1471.520 1722.500 8094.750 3,2 38,5 

477.770 639.350 2854.700 6,0 12,5 

1184.860 1387.000 
687-980 790.650 
76.440 93.000 

6518.000 
3746.050 
430.600 

3,2 
2,7 
4,0 

31,0 
18,0 
2,0 

37, 9 

14,1 

30,6 
17,4 
2,0 

3822.130 4539.500 21213-500 3,5 100,0 100,0 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porab.surovine in material 
7.Porabljena energija 
8.Transportne storitve 
9.Nabavna vred.trg.blaga 

10.Ostali mat.in dr.stroški 
11.Povečanje zalog nedokon. 

proizv.in got.izdelkov 
12.Materialni stroški za 

delo delovnih skupnosti 
13.Plačila za banč.in SDK stor. 
14.Plačila za obresti 
15.Izdatki za prehrano delavcev 

16.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 
(brez amortizacije)(6 do 15) 

1093.130 1298.300 6067.100 3,5 28,6 28,6 
84.090 102.350 
56.940 71.000 

1337.730 1592.820 
291.670 338.120 

473.750 
325.650 

7436.320 
1594.950 

4,0 
4,5 
3,5 
3,0 

2,2 
1.5 

35,0 
7.6 

2.3 
1,6 

35,0 
7.4 

.54.110 59.700 287.140 2,0 1,4 1,3 

12.060 14.320 66.930 3,5 0,3 0,3 
5.670 6.640 31.190 3,2 0,1 0 1 

106.480 129.560 599.820 4,0 2,8 2,9 
2.300 2.690 12.650 3,2 0,1 0,1 

3044.180 3615.500 16895.500 3,5 79,6 79,6 

17.DOSEŽENI BRUTO DOHODEK 
( 5 _ 16 ) 777.950 924.000 4318.000 3,5 20,4 20,4 
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Tabela 5: Projekcija razporejanja dohodka in čistega dohodka gospodarstva 
cene 1984 
v milijonih din 

1985 
novi 
obr. 
sistem 

1990 Skupaj 
1986-90 

Povp. 
letna 
stop. 
rasti 

Struktura 
v % 

1985 1990 

100,0 100,0 
32,0 31,5 

BRUTO DOHODEK 777.950 924.000 4318.000 3,5 
Amortizacija skupaj 118.930 151.700 689.800 5,0 
- amortizacija po minimal.stopnjah 107.930 137.650 625.950 5,0 
- amortizacija iznad minim.stop. 11.000 14:050 63.850 5,0 

DOSEŽENI DOHODEK 659.020 ' 772.300 3628.200 3,2 
Izguba • 15.300 13.900 72.350 

RAZPOREJENI DOHODEK 669.420 783.600 3682.450 3,2 
Obveznosti iz dohodka skupaj 214.520 246.720 1172.400 2,8 
v tem: 
- prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 54.000 66.530 306.530 4,3 
- SIS družbenih dejavnosti 39.670 47.800 222.150 3,8 
- SPIZ in star.zav.kmetov 14.330 18.730 84.380 5,5 

- davki iz dohodka 5.000 5.000 25.000 0,0 
- stanovanjski prisp.(solidar.) 4.130 4.560 21.930 2,0 
- delovna skupnost( brez MS) 47.870 56.030 263.310 3,2 
- plačilo obresti za 

kredite za osnovna sredstva 54.850 66.740 308.970 4,0 
- ohranitev člov.okolja 4.290 5.030 23.620 3,2 
- SLO in DS 1.800 2.100 9.900 3,2 
- zavarovalne premije 10.930 12.970 60.620 3,5 
- kazni, sod.stroški in članarine 1.200 1 .'350 6.450 2,5 
- druga plačila 30.450 26.410 146.070 - 2,8 

v tem: 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v ŽG 8.170 ... 21.260 ... 
- prisp.za spodbuj.konver- 

tibilnega deviz.priliva 6.170 7.220 33-940 3,2 
- prisp.za kolekt.kom.rabo 3.100 3.620 17.030 3,2 
- prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 2.370 3.460 16.300 ... 
- prisp.za štipendiranje 1.440 1.690 7.950 3,2 
- ostale obveznosti iz doh.1) 9.200 10.420 49.590 2,5 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 454.900 536.880 2510.050 3,4 

Bruto osebni dohodki 288.730 337.980 1588.290 3,2 
v tem: 

- neto osebni dohodki 212.800 245.130 1163.100 2,9 
- prisp.SIS družb.dej. 33.670 40.580 188.560 3,8 
- prisp. SPIZ 35.330 46.170 208.000 5,5 
- davki iz OD (vkl.prisp.za 

inter.za proiz.hrane in bi.rez.) 5.200 6.100 • 28.630 3,2 
- prisp,solidar.za Č.G 1.730 ... ... ... 

Skupna poraba v tozd (brez izdat. 
za prehrano delavcev ) 19.570 22.910 107.650 3,2 
Sred.tozd za stanovanj.izgradnjo 18.930 18.930 94.650 0,0 

Skupaj bruto OD dn skupna poraba v tozd 
(s stanovanj.sredstvi) . 327.230 379.820 1790.590 3,1 
Akumulacija (Sred.za razšir. materialne 
osnove dela in rezerve) 127.670 157.060 719.460 4,3 

8.0 
5,9 
2.1 
0,7 
0,6 
7.2 

8,2 
0,6 
0,3 
1,6 
0,2 
4,6 

1.2 

0,9 
0,5 

0,4 
0,2 
1,4 

68.0 

^3,2 

31.8 
5,0 
5.3 

0,8 
0,3 

2,9 
2,8 

48.9 

19.1 

8,5 
6.1 
2.4 
0,6 
0,6 
7.2 

8.5 
0,6 
0,3 
1,7 
0,2 
3.3 

0,9 
0,5 

0,4 
0,2 
1,3 

68,5 

43.2 

31.3 
5,2 
5,9 

0,8 

2,9 
2,4 

48,5 

20,0 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 246.600 308.760 1409.260 4,6 36,8 39,4 
(amort.+ akumulacija) 

1)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek solidarnosti iz 
dohodka, za biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše 
prispevke 
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Tabela 6: Projekcija oblikovanja in razporeditve dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 
združenega dela _ cene 1984 

- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp.letna Struktura 
1986-90 stop.rasti v % 

1986-90 1986-90 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1.Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 
2.Amortizacija nad minimalnimi 

stopnjami 
3.Akumulacija tozd (sredstva za 

razširitev mat.osnove dela 
in rezerve) 

4.Interna realizacija 
5.Druga izvorno domača sredstva 

za reprodukcijo 
6.Dolgoročna sredstva iz 

kredit.potenciala bank 
(prirast sredstev + anuitete) 

7.Anuitete iz sklada za manj 
razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo 
posledic potresa v Bos.Kraj. 

8.Koriščenje tujih kreditov 
9.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 
10.SKUPAJ OBLIKOVANA 

DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 
ZDRUŽENEGA DELA 
( 10 = 1 DO 9 ) 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
11.Neto plasmaji v druge SR in 

SAP 
v tem : 
obveznosti do manj razvitih 
(vklučno pos. prisp. za Kosovo) 

12.Odplačila glavnice dolgoročnih 
domačih bančnih kreditov 

13.Odplačila glavnice tujih kred. 
14.Krediti dani v tujino 
15.Pokrivanje izgub v gospodarstvu 

združenega dela 
16.Pokrivanje dela tečajnih razlik 

NBJ (primarna emisija) 
17.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA 

SREDSTVA ZA MATERIALNE 
NALOŽBE V OSNOVNA IN V 
OBRATNA SREDSTVA 
od tega za: 
- pokrivanje prirasta zalog 

z dolgoročnimi viri sredstev 
- investicije v 

osnovna sredstva 

107.930 137.650 625.950 

11.000 14.050 63.850 

127.670 157-060 719.460 
4.550 5.400 25.200 

23.760 28.770 134.480 

14.300 20.890 

1.030 330 
32.230 31-600 

17.150 14.250 

8.580 12.530 
32.230 24.000 
38.250 73-800 

15-300 13.900 

10.000 10.000 

96.410 

2.530 
150.100 

30.950 58.600 243.300 

353.420 454.350 2061.280 

38.360 39.460 183-710 

66.600 

57.820 
112.580 
305.900 

72.350 

50.000 

210.700 280.660 1278.920 

77-150 103.050 480.040 

133.550 177.610 798.880 

5,0 

5,0 

4,2 
3,5 

3,9 

7,9 

- 0,4 

13,6 

5,2 

0,6 

- 3,6 

7,0 
- 5,7 

14,0 

- 1,9 

0,0 

5,9 

6,0 

5,9 

30,4 

3.1 

34,9 
1.2 

6,5 

M 

0,1 
7,3 

11,8 

100,0 

8,9 

3,2 

2,8 
5,5 

14,8 

3,5 

2,4 

62,0 

23,2 

38,8 
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Tabela 7: Projekcija drugih izvornih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 

(priloga k bilanci oblikovanja in razporeditve 
sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu) 

- cene 1984 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp.letna 
1986-90 stop.rasti 

1986-90 

1. Sredstva iz samoprispevka 
" ( del za gosp. inf. ) 1.200 

2. Prispevek pri ceni elektr. 
energije (6,4% zviš.c.) 2.260 

3. Del prodajne cene pogonskih 
goriv za ceste 3.032 

4. Vodni prispevki 
( skupaj ) 1.907 

5. Prispevek za biološka 
vlaganja 1.900 

6. Prispevek za meliora- 
cije 2.300 

7- Sredstva PTT za razš. 
reprodukcijo 
( 20% od impulza ) 1.100 
(30% od priključka) 265 

8. Sredstva od prodajne 
cene bencina: 
- ŽG 57 
- nafta, plin 116 
- energetika 116 

9. Prisp.za razvoj rudnikov 
premoga 1.770 

10.Prisp.T0ZD predel.lesa 115 
11.Prisp. porabn. lesa 510 
12.Sredstva rep.in obč. 

blagovnih rezerv 1.575 
13.Del nadomestil za 

uporabo stavb.zemljišč 670 
14.Del sredstev za komunalno 

porabo 3?420 
15.Neto vlaganja tujih 

partnerjev 1) 1.450 

1.390 6.566 

2.750 12.720 

3.442 16.237 

2.235 10.495 

1.900 9.500 

3-370 15.900 

1.900 
385 

65 
132 
132 

2.010 
115 
510 

1.915 

795 

4.000 

1.720 

7.720 
1.675 

310 
626 
626 

9.555 
575 

2.550 

8.870 

3.715 

18.810 

8.030 

3,0 

4,0 

2,6 

3,2 

0 

7,9 

11,5 
7,8 

2,6 
2,6 
2,6 

2,6 
0 
0 

4,0 

3,5 

3,2 

3,5 

SKUPAJ DRUGA IZVORNA 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 

* 
23.763 28.766 134.480 3,9 

1) V projekciji v tej fazi niso upoštevani možni učinki nove 
zakonodaje na področju skupnih vlaganj tujih partnerjev v 
Jugoslaviji. 
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Tabela 8: Projekcija razpoložljivih sredstev bank za dolgoročne naložbe 

( priloga k bilanci oblikovanja in razporeditve sredstev 
za reprodukcijo v gospodarstvu) 

- cene 1984 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp. Struk- 
1986-90 letna tura 

stop. v% 
rasti 1986-90 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 

1.Prirasti sred.gosp.organ. 

2.Prirasti sred.ostalih UDS 

3.Prirasti sred.prebivalstva 

SKUPAJ ( 1 do 3 ) 

26.700 31-700 

4.650 5.320 

63-700 75.550 

95.050 112.570 

148.130 

25.100 

352.500 

525.730 

3,5 28,2 

2,5 4,8 

3,5 67,0 

3,4 100,0 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 

1.Nekreditne naložbe 
2.Usmerjanje kratkor.sred. 

v kratkoročne naložbe 
3.Krediti prebivalstvu ( iz 

hranilnih vlog ) 
4.Tekoče poslovanje preko 

enega leta 

5.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
ZA NALOŽBE V OSNOVNA 
IN TRAJNA OBRATNA SRED. 
od tega: 
- za nove naložbe 

8.485 

56.185 

4.830 

11.250 

10.040 

65.380 

2.340 

13-920 

46.920 

307.580 

10.580 

64.240 

3,4 8,9 

3,1 58,5 

... 2,0 

4,3 12,2 

14.300 20.890 96.410 7,9 18,4 

20.890 74.500 ... 14,2 
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Tabela 9: Projekcija kreditinih odnosov SR Slovenije s tujino 

( priloga k bilanci oblikovanja in razporeditve sredstev 
za reprodukcijo v gospodarstvu) 

- v milij.$ 
- v milij.din 
- ( '$ = 158 din) 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

A. V MILIJONIH $ 

1.Koriščenje inozemskih kreditov 

2.Odplačilo glavnice 
2.1.Glavnica od starih kreditov 

(stanje 30.9.84.)odšteto 
reprogramiranje (letno po 
150 mi o $ ) 

2.2. Glavnica od reprogram. 4, 
2.3.Glavnica od novih kreditov 

3-Odplačilo obresti 
3-1.Obresti od starih kreditov 

( stanje 30.9.84.)zmanjšano 
za reprogram.del ( 9 % ) 

3-2.Stroški reprogramiranja 
( 15% od reprograma ) 

3.3-Obresti od reprogram.glavnice 
( od ostanka ) ( 13,7% ) 

3.4.Obresti od glavnice od 
novih kreditov + ostanek 
glavnice ( 10% ) 

4.Krediti dani v tujino 

5.Priliv glavnice od danih kreditov 

6.Priliv obresti od danih kreditov 

204 

204 

204 

94 

46,5 

20,4 

242 

182 

14 

200 

151,8 

■ 71 
65,8 

157 

- 38 

90 

44,2 

67,1 

467 

350 

2> 

950 

712 

107 
133,2 
472 

160,9 163,3 771,7 

- 22 

430,5 

95,5 

267,7 

1.936 

1.453 

87 

B. V MILIJONIH DIN 

1.Koriščenje IN0 kreditov 

2.Odplačila glavnice 

3.Odplačila obresti 

4.Kreditiranje izvoza 

5.Priliv glavnice in obresti 
od danih kreditov 

SALDO - neto odliv sredstev v tujino 
( 1-2-3-4 + 5) 

- delež v DP ( v % ) 

32.230 31.600 150.100 

32.230 24.000 112.580 

25.420 .25.800 121.930 

38.250 73-800 305.900 

30.950 58.600 243-300 

38.720 - 33.400 -147.010 

3,2 2,8 2,6 
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Tabela 10: Projekcija obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih SR in SAP 
Kosovo 

(priloga k bilanci oblikovanja in razporeditve sredstev za 
reprodukcijo v gospdarstvu) 

- cene 1984 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp. 
1986-90 letna 

stop. 
rasti 

DRUŽBENI PROIZVOD 
- združeno delo 

Obveznosti do manj 
razvite (vključno 
p0seb.prisp.2a Kosovo) 

- delež v DP ( v% ) 

922.900 1.096.110 5.122.220 3,5 
J 

17.150 14.250 66.600 

1,86 1,30 1,30 1) 

Priliv anuitet iz 
sklada federacije od 
danih kreditov 1.030 330 2.530 

Neto obveznosti do 
manj razvitih SR in 
SAP Kosovo 16.120 

- delež v DP združ.d. (v%) 1,75 

13-920 

1,27 

64.070 

1,25 

1)Izračun obveznosti do manj razvitih SR in SAP Kosovo za obdobje 
1986-90 izhaja iz predpostavke, da se bo stopnja prispevka (vključno 
s posebnim prispevkom za SAP Kosovo)znižala od sedanjih 1,86% 
družbenega proizvoda združenega dela na 1,3%- 

VARIANTA:višina obveznosti do manj razvitih. če ostane stopnja 

prispevka enaka kot v obdobju 1981-85 ( 1,86 ): 
Prispevek za manj 
razvite 17-150 20.390 95.2f0 
- delež v DP združ.d.(v%) 1,86 1,86 1,86 
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Tabela 11: Projekcija gospodarskih investicij v osnovna sredstva združenega dela po dejavnostih 

- cene 1984 
- v milijonih din 

Potrebna 
invest. 
sred.po 
programu 
SIS 1) 

Investicije 
po dejavno- 
stih 
( ocena 
ZDP ) 

Struktura 
invest. 
po dejav- 
v% 

Amortizacija 
(po mlnimal. 
+ nad minim. 
stopnjami) 

Struktura 
amortizacije 
v % 

GOSPODARSTVO 

1.Gospodarska infranstruktura 
1.1.Energetika 

- elektrogospodarstvo+premog. 
- nafta in plin 

1.2.Prometna infrastruktura 
- železniško gospodarstvo 
- cestno gospodarstvo 
- luški promet 
- letališki promet 
- PTT 

1.3.Vodno gospodarstvo 

2.Industrija brez energetike 
2.1.Surovinske dejavnosti 
2.2.Izvozne dejavnosti 

- razvojno tehnološke dej. 
- druge izvozne dej. 

2.3.Ostale industrijske dej. 

3.Kmetijstvo 

4.Gozdarstvo 

5.Gradbeništvo 

6.Promet 

7.Trgovina 

8.Gostinstvo in turizem 

9. Obrt 

[10. Komunala 

1.Finančne, tehnične in posl.storitve 

377.226 
252.011 
217.041 

35.000 
115.185 
31.000 
17.195 
7.720 
1.225 

28.045 
10.000 

798.880 

224.100 
124.800 
106.800 
18.000 
91.900 
29.580 
28.950 
6.720 

920 
25.730 
7.400 

314.100 
66.300 

188.500 
59.600 

128.900 
59.300 

44.000 

13.000 

22.900 

62.530 

38.150 

22.900 

13.750 

30.500 

12.950 

100,0 

28.0 
15,6 
13.4 
2,2 

11.5 
3.7 
3,6 
0,8 
0,1 
3.2 
0,9 

39,3 
8.3 

23.6 
7.5 

16.1 
7.4 

5.5 

1.6 

2,9 

7.8 

4.8 

2.9 

1.7 

3.8 

1.6 

689.800 

112.540 
84.690 
78.830 
5.860 

26.890 
14.550 
2.000 
2.550 

410 
7.380 

960 

372.340 
68.010 

184.790 
37.730 

147.060 
119.670 2) 

16.000 

7.170 

32.770 

66.630 

34.280 

11.590 

12.480 

14.480 

9.520 
y)Gre za celotne infrastrukturne investicije na teritoriju SR Slovenije in v drugih republikah in 
* po rajinah. Zaradi tega ta sredstva niso v celoti primerljiva s sredstvi prikazanimi v stolpcu 2 

kjer gre samo za vlaganja na teritoriju SR Slovenije. Po oceni ZDP gre za razliko (vlaganja v 
! energetske objekte v drugih SR in SAP) okoli 30 milijard din. 
p)Zajema:distribucijo električne energije, predelavo kovin, ladjedelništvo, proizvodnjo žaganega 

lesa, proizvodnjo živilskih proizvodov, grafično dejavnost ter dodelavo, predelavo in proizvodnio 
surovin in odpadkov. J 

Tabela 12: Sintetična bilanca sredstev za investicije v infrastrukturo 

/■ 

100,0 

16,3 
12.3 
11.4 
0,9 
3,9 
2,1 
0,3 
0,4 
0,1 
1,0 
0,1 

54,0 
9,9 

26,8 
5,5 

21,3 
17,3 

2,3 

1,0 

t,7 

9,7 

5.0 

1.7 

1.8 

2.1 

M 

- v milijonih din 
- cene 1984 

Razpol. Sredstva 
lastna združena 
sred. po enot. 

virih in 
osnovah 

Druga Drugi Dolgoroč.Dobijeni 
združena viri sredstva krediti 
sredstva iz kred. od 

potenc, tujine 
bank 

SKUPAJ 
razpolož. 
sredstva 
za 
invest. 

Invest. Delež 

SRS 

Investicije 
v v druge 
gosp. SR in SAP 
invest. 

1 7=1 do 6 10 

Energetika 
elektrogospodarstvo 
in premogovništvo 
nafta in plin 

26.200 28.350 92.212 

17.100 
9.100 

15.030 91.086 
13.320 1.126 

2.700 

2.700 

5.109 

3.884 
1.225 

229 154.800 

127.100 
229 27.700 

124.800 

106.800 
18.000 

15,62 30.000 

13,37 
2,25 

20.300 
9.700 
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Prometna infrastruktura 
- železniško gosp. 
- cestno gosp. 
- luški promet 
- letališki promet 
- PTT 

Vodno gospodarstvo 

- 5.933 46.450 
6.640 17.530 

- 22.523 1) 24.720 
1.750 3.280 

920 
8.200 

27.612 
1.165 

16.237 
820 

9.390 

10.495 

9.330 
480 

1.725 
480 

6.645 

4.100 
2.215 

390 

1.495 

3.705 

10.341 
1.550 
8.791 

91.900 
29.580 
28.950 

6.720 
920 

25.730 

91.900 
29.580 
28.950 

6.720 
920 

25.730 

11,50 
3,58 
3,62 
0,97 
0, 12 
3, 22 

7.400 2) 7.400 2) 0,93 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
SKUPAJ 20.267 74.800 130.319 12-030 12.914 10.570 254.100 224.100 28,05 30.000 

GOSPODARSTVO SKUPAJ 

Delež gosp.infrastrukture 
v celotnem gospodarstvu 
-v % 

74.800 

100,00 

96.410 150.100 876.880 798.880 100,00 78.000 

13,40 7,04 28,98 28,05 38,46 

1)Znesek je negativen, ker so obveznosti, ki izhajajo iz odplačil najetih dolgoročnih kreditov večje od ustvarjenih 
lastnih sredstev. Tm/estieiiska vlaganja sredstev zbranih v okviru vodnega 

juSfso^deS pST^vesticijah za oskrbo z vodo ter za čiščenje voda, pa znašajo po oceni ZDP 
14,2 mrd.din. Z viri, prikazanimi v tabeli, je smiselno soočiti slednja. 

Tabela 13: Projekcija sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb po virih financiranja^ ^ ^ 

- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp. Struktura 
1986-90 letna v % 

stop. 
rasti 1985 1990 

Sredstva SIS 
družbenih dejavnosti 

v tem : 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Sredstva skupnosti 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

92.839 111.879 523-785 3,8 60,4 

43.987 
48.852 

60.807 

53.007 
58.872 

248.184 
275.601 

3,8 
3,8 

28,6 
31,8 

79.471 359.013 5,5 39,6 41, 

v tem : 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

45.023 
15.784 

58.843 
20.628 

265.823 
93.190 

5,5 
5,5 

29,3 
10,3 

SKUPAJ SREDSTVA 
ZA ZADOVOLJEVANJE 
SKUPNIH POTREB 

v tem : 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

153.646 191.350 882.798 

89.010 
64.636 

111.850 
79.500 

514.007 
368.791 

4,5 100,0 

4,7 
4,2 

57,9 
42,1 

Delež sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb v DP ( v% ) 

Skupaj 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 

15,2 15,9 15,7 
9,2 9,4 9,3 
6,0 6,6 6,4 



Tabela 14: Projekcija sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb po namenu porabe - cene 1984 

- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj Povp. Struktura 
1986-90 letna v % 

stop. 
rasti 1985 1990 

SREDSTVA SIS 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

v tem: 
- OZD družbenih dej. 
- investicije in odplačila 

kreditov 

- ostalo 

- socialni prejemki 

SREDSTVA SKUPNOSTI POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

SKUPAJ SREDSTVA 
ZA ZADOVOLJEVANJE 
SKUPNIH POTREB 

92.839 

69.662 

2.506 

4.370 

16.301 

111.879 

86.226 

2.500 

4.709 

18.444 

523.785 

400.598 

12.500 

22.858 

87.829 

3,8 60,4 58,5 

4,3 45,3 45,1 

0,0 

1,5 

1,6 

2,9 

2,5 10,6 

1,3 

2.5 

9.6 

60.807 79.471 359.013 5,5 39,6 41,5 

153.646 191.350 

Tabela 15: Projekcija sredstev OZD družbenih dejavnosti 

882.798 4,5 100,0 100,0 

- cene 1984 
- v milijonih din 

\  _ 
■EDSTVA OZD DRUŽBENIH 
■JAVNOSTI SKUPAJ 
■ tem: 
P materialni stroški 

bruto osebni dohodki 
j - neto osebni dohodki 
!- prispevki 

-.skupna poraba 
f ' - 

skupni in splošni pogoji 
j za delo 

I ' 
■ amortizacija 

i 
•'sredstva za razširitev 
'materialne osnove 
'dela in rezerve 

_!     
oročevalec ! 
J 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

Povp. 
letna 
stop. 
rasti 

Struktura 
v% 

1985 1990 

69.662 

24.103 

29.189 
19.505 
9.684 

3-344 

86.226 

28.627 

37.180 
25.400 
11.780 

3.690 

400.598 

133-777 

171.685 
117.140 
54.545 

17.750 

4.3 

3,5 

M 
5.4 
4,0 

2,0 

100,0 100,0 

34,6 33,2 

41,9 
28,0 
13,9 

43,1 
29,4 
13,7 

7.524 8.305 39.940 2,0 

3.133 5.995 25.421 13,9 

2.369 2.429 12.025 0,5 

4,8 4,3 

10,8 9,6 

4,5 7,0 

3,4 2,8 
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Tabela 16: Projekcija oblikovanja razpoložljivih investicijskih sredstev v družbenih dejavnostih 
- cene 1984 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

Povp. 
letna 
stop. 
rasti 

VIRI SREDSTEV : 

1. SREDSTVA OZD DRUŽBENIH DEJAVNOSTI: 

- AMORTIZACIJA 

- AKUMULACIJA 

2. INVESTICIJSKA SREDSTVA SIS 

3. SAMOPRISPEVEK 

4. NETO BANČNI DOLGOROČNI KREDITI 

5. DRUGI VIRI (DPS, SKLADI ITD) 

SKUPAJ 

4.640 

2.630 

2.510 

3-340 

8.620 

2.690 

2.500 

3-870 

- 200 

950 500 

14.070 17.980 

36.300 

13-340 

12.500 

18.260 

- 800 

2.930 

82.530 

PORABA SREDSTEV : 

1. INVESTICIJE V DRUŽBENE DEJAVNOSTI 13-500 17-710 
v tem : 

- GRADBENI OBJEKTI 8.370 9-600 

- OPREMA 4.320 7-500 

2. POVEČANJE BANČNIH DEPOZITOV 300 

3. INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI ' 270 270 

82.180 

46.100 

31-900 

- 500 

1-350 

5,f| 

2, 

11,71 
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Tabela 17: Projekcija oblikovanja sredstev za investicije v stanovanjsko gradnjo 

- cene 198^4 
- v milijonih din 

1985 1990 Skupaj 
1986-90 

Delež Povp. 
v obli- letna 
kovani stop. 
akum. rasti 
—v% 1986-90 

1.Izvorna stanov.akumulacija 
uporab, družb, sredstev 
v tem: 
-stanovanj.sredstva iz 

čistega dohodka 
-stanovanj.sred.solidar- 
nosti iz dohodka 

2.Izvorna stanov.akumula- 
cija prebivalstva 
v tem: 
-varčev.pri poslov.bankah 
-odplač.banč.posojil ter 
posojil in obresti 
OZD in SIS 

-amort.iz stanarin 
-vplač.last.udeležbe pri 
pridobitvi družb.stan. 

-vloženo last.delo in sred. 
v individualni gradnji 

-ostalo(namen.sred.za 
revitalizacijo in 
prih.od prodaje družb, 
stanovanjskega fonda) 

3.Neto stanov.sred.bank 
4.Stanov.sredstva SPIZ 
5.SKUPAJ OBLIKOVANA 

STANOVANJSKA AKUMULACIJA 
( 5 = 1 do 4 ) 

6.Neto prenosi stanovanj- 
skih sredstev in avansi- 
ranje ter neto krediti- 
ranje izvajalcev 

7.Poraba stanovanj.sredstev 
v nestanovanjske namene 
(subvencioniranje stanarin 
iz sredstev solidar.stroški 
strokovnih služb,komisij, 
SDK in bančni stroški ) 

8.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
ZA INVESTICIJE V 
STANOVANJSKO GRADNJO 
(8=5-6-7) 

29.250 29.840 148.010 50,0 0,5 

23.550 

5.700 

25.355 

9.650 

5.215 
1.370 

1.780 

6.670 

670 
1.470 
2.170 

10.745 

1.200 

23.550 

6.290 

27.900 

11.100 

3.080 
3.330 

1.800 

7.510 

1.080 
1.720 
1.430 

117.750 

30.260 

133.690 

52.400 

19.220 
12.750 

9.000 

35.820 

4.500 
8. 100 
6.420 

39,8 

10,2 

45, 1 

17,7 

6,5 
4,3 

3,0 

12,1 

1,5 
2,7 
2,2 

0,0 

2,0 

1,9 

2,8 

- 10,0 
19,5 

0,0 

2,4 

10,0 
3,2 
8,0 

58.245 60.890 296.220 100,0 0,9 

7.490 31.920 10,8 - 7,0 

2.400 9.300 3,1 15,0 

46.300 51.000 255.000 86,1 2,0 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

strokovnih naslovih (ESA-749) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 72. seji dne 27. 6. 
1985 določil besedilo: ■ 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O STROKOVNIH NASLOVIH S TE- 
ZAMI, ... 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 21 u. 
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ]e na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlaai 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles_sodelovala: 

— dr. Tine ZORIC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
tUr°' Franci PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in 
telesno kulturo 

POVZETEK 
S spremembo in dopolnitvijo zakona o strokovnih naslo- 

vih se bodo v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije 
poenotili strokovni naslovi za diplomante Medicinske 
fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani s strokov- 
nimi naslovi diplomantov medicinskih in stomatoloških 
fakultet v drugih socialističnih republikah in avtonomnih 
pokrajinah. Strokovna naslova -zdravnik« in »zobni zdrav- 
nik« bosta nadomeščena s strokovnima naslovoma »dok- 
tor medicine« in »doktor stomatologije«. 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za predlagano izdajo zakona je v 13. točki 

prvega odstavka 321. člena Ustave SR SLovenije, ki določa, 
da Skupščina SR Slovenije med drugim z zakonom ureja 
sistem vzgojnoizobraževalne dejavnosti Po j elenu 
zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/1980) 
se študentu po uspešno končanem študiju višje in visoke 
stopnje prizna v skladu s posebnim zakonom ustrezen stro- 
kovni naslov. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Pravno materijo o strokovnih naslovih sta doslej urejala 

zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Ur. I. 
SFRJ, št. 13/1963) in zakon o strokovnih naslovih (Ur. I. bHb, 
št 21/1971) Na tej podlagi je bil za diplomante medicinskega 
in stomatološkega študija določen strokovni naslov zdravnik 
oz zobni zdravnik. Slednjega pa v zdravniških društvih niso 
akceptirali, zaradi česar je bila ureditev strokovnih naslovov 
na medicinskem področju vseskozi sporna. Spomaldi 1984 je 
Izvršni svet Skupščine SR Srbije sprožil pobudo za sklenitev 
doaovora o enotnem urejanju strokovnega naslova po konca- 
nem študiju, ki so ga v vseh drugih republikah in avtonomnih 
pokrajinah sprejeli, o čemer je Izvršni svet poročal Skupščini 
SR Slovenije. Skladno s stališči Družbenopolitičnega zbora^ 
da vprašanje strokovnega naslova za diplomante medicinskih 

fakultete ne sme ostati neenotno urejeno v SFRJ, sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije na 
sejah 5/4-1985 naložila Izvršnemu svetu, da pripravi spre- 
membo zakona o strokovnih naslovih. 

3. Predlagane rešitve 
Poenotenje strokovnih naslovov za diplomante medicinskih' 

(in stomatoloških fakultet) se zagotovi z dopolnitvijo zakona o 
strokovnih naslovih (Ur. I. SRS. št. 21/1971) na ta način, da se 
za diplomante medicinske fakultete 

- na odseku za medicino določi strokovni naslov doktor 
medicine in 

- na odseku za stomatologijo določi strokovni naslov dok- 
tor stomatologije. 

Do navedenih strokovnih naslovov so skladno z določili 
zakona upravičeni tudi diplomanti medicinske fakultete, ki so 
končali visokošolski študij po sprejetju zveznega zakona o 
strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Ur. I. SFRJ. št. 
13/1963). 

4. Finančne in druge posledice 
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna finančna 

sredstva, bo pa ob zamenjavi diplomskih listin začasno pove- 
čan obseg administrativnih opravil na Medicinski fakulteti 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

i 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih 

naslovih    

1. teza 2. teza 
V zakonu o strokovnih naslovih (Ur. i. SR Slovenije, št. 21/ Pravico do strokovnega naslova iz prejšnjega člena ima tudi 

1971) se 2. člen dopolni z novo točko, ki se glasi: diplomant, ki je končal študij/preden je začel veljati ta zakon. 
»15. na Medicinski fakulteti 
- na odseku za medicino doktor medicine 3. teza 
- na odseku za stomatologijo .... doktor stomatolo- Zamenjava diplomskih listin na Medicinski fakulteti Uni- 

gije«. 
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verze Edvarda Kardelja v Ljubljani se uredi s posebnim navo- 
dilom, ki ga najpozneje dva meseca po sprejemu tega zakona 
izda Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno 
kulturo. 

4. teza 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se glede strokovnega 

naslova »zdravnik« in »zobni zdravnik« v SR Sloveniji pre- 
neha uporabljati 4. točka 5. člena Zakona o strokovnih naslo- 
vih in akademskih stopnjah (Ur. I. SLRJ, št. 13/1963). 

5. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

V Zakonu o strokovnih naslovih (Ur. I. SRS, št. 21/1971) so v 
2. členu v štirinajstih točkah navedeni strokovni naslovi, ki si 
jih pridobe diplomanti na posameznih visokošolskih organi- 
zacijah. Med temi niso navedeni diplomanti medicinske fakul- 
tete, ker je bil njihov strokovni naslov v trenutku sprejemanja 
republiškega predpisa urejen z zakonom o strokovnih naslo- 
vih in akademskih stopnjah (Ur. I. SLRJ, št. 13/1963). Glede na 
to se poenoten strokovni naslov za diplomante medicinske 
fakultete (doktor medicine po končanem visokošolskem štu- 
diju na odseku za medicino in doktor stomatologije po konča- 
nem visokošolskem študiju na odseku za stomatologijo) uvaja 
z dopolnilno 15. točko v 2. členu zakona o strokovnih naslo- 
vih. S tem se glede strokovnega naslova zdravnik in zobni 

zdravnik v SR Sloveniji tudi preneha uporabljati 4. točka 5. 
člena zakona o strokovnih naslovih in akademskih stopniah 
(U.r. list SLRJ, št. 13/1963). 

S spremembami in dopolnitvami zakona je tudi določena 
retroaktivna veljava strokovnih naslovov doktor medicine in 
doktor stomatologije za tiste, ki so visokošolski študij na 
Medicinski fakulteti končali preden je začel veljati ta zakon. 
Postopek zamenjave diplomskih listin v primerih, ko bi diplo- 
manti iz preteklih let namesto prejšnjega želeli uveljaviti nov 
strokovni naslov, bo urejalo posebno navodilo, ki ga bo na 
podlagi določila iz tega zakona izdal Republiški komite za 
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVFNII.IF 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije h gradivu »Izraba primerjalnih prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji 
do leta 2000« ' 

Odbor za družbenoekonomski razvoj 
je na svoji seji dne 8. maja 1985 v sklopu 
osnutka dolgoročnega plana SR Sloveni- 
je do leta 2000 obravnaval tudi gradivo: 
»Izraba primerjalnih prednosti za razvoj 
turizma v SR Sloveniji do leta 2000«. 

Odbor je uvodoma opozoril na vrsto 
ekonomskih prednosti nadaljnjega raz- 
voja turizma. Iz tega tudi izhaja vrsta 
ugodnih multiplikativnih učinkov, kar vse 
spodbuja tudi k razvoju drugih panog in 
dejavnosti. Prav vidik soodvisnosti razvo- 
ja turizma z razvojem drugih panog pa je 
v predloženem gradivu premalo poudar- 
jen. Vse to je potrebno v pripravah dolgo- 

ročnih in srednjeročnih planskih aktov še 
bolj precizirati, saj bo na ta način možno 
celotno gospodarsko aktivnost uskladiti 
oziroma prilagoditi razvoju turizma. Inte- 
gralno soodvisnost razvoja turizma z dru- 
gimi panogami pa terja tudi dejstvo, da 
turizem zahteva čisto okolje in s tem ne 
prenese »umazane« industrije v bližini. 

Odbor je podprl ambiciozen program 
nadaljnjega razvoja turizma do leta 2000. 
Pri tem je še posebej pomembno, da ta 
ambiciozen program v svoje planske akte 
vgradijo organizacije združenega dela s 
področja turizma. 

Posebej pomembna je po mnenju od- 
bora tudi dobra kadrovska zasedba v tu- 

rizmu in gostinstvu, česar povsod doslej 
še ni. Z izboljšanjem ekonomskega polo- 
žaja celotne panoge in s tem z ustreznej- 
šim nagrajevanjem delavcev bo možno 
rešiti tudi te pomanjkljivosti. Da se stvari 
že rešujejo, kažejo tudi vpisi na gostinske 
šole v zadnjem času. Splošno skrajševa- 
nje delovnega časa delavcev pomeni za 
razvoj turizma dobro perspektivo. Poleg 
tega pa bo na ta način v storitvenih dejav- 
nostih možno tudi dodatno zaposlo- 
vanje. 

Odbor je v celoti podprl predloženo 
gradivo, saj meni, da je dobra osnova za 
opredelitev razvoja turizma do leta 2000. 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbora za finance Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije h gradivu »Izraba primerjalnih prednosti za razvoj 
turizma v SR Sloveniji do leta 2000« 

Odbora Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in za finance 
sta na skupni seji dne 8. maja 1985 obrav- 
navala gradivo >>Izraba primerjalnih pred- 
nosti za razvoj turizma v SR Sloveniji do 
leta 2000«, ki ga je delovnim telesom 
Skupščine SR Slovenije posredoval v 
obravnavo Republiški komite za turizem 

in gostinstvo, skupaj z ugotovitvami in 
predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Člani obeh odborov so menili, da je 
predloženo gradivo dobra strokovna os- 
nova za pripravo ter nadaljnje dograjeva- 
nje in usklajevanje planskih aktov organi- 
zacij združenega dela in družbenopolitič- 

nih skupnosti, ki zadevajo turistično go- 
spodarstvo v širšem smislu. Na seji je bila 
posebej poudarjena tesna povezanost in 
soodvisnost turističnega gospodarstva v 
ožjem smislu z drugimi gospodarskimi 
dejavnostmi, predvsem kmetijstvom, pre- 
delavo hrane, trgovino in celotno gospo- 
darsko infrastrukturo, zato ne bi smeli 
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razvoja teh dejavnosti obravnavati lo- 
čeno. 

Enotna ugotovitev iz razprave je bila, 
da v Sloveniji nismo dovolj naredili za 
izrabo primerjalnih naravnih, geograf- 
skih in drugih prednosti, kijih ima z vidi- 
ka razvoja turizma območje Slovenije. V 
Sloveniji razvijamo posamezna turistična 
območja in posamezne oblike turistične 
ponudbe (obmorsko, zdraviliško, kmeč- 
ko, gorsko in druge), vendar brez medse- 
bojne povezave in brez celovite turistične 
ponudbe Slovenije. Tudi na področju tu- 
rizma se reflektira naša razdrobljenost, 
regionalizem in zaplotništvo, kar zavira 
proces oblikovanja celovitejše podobe 
turistične ponudbe in najbolj optimalno 
izrabo vseh zmogljivosti in sredstev, ki jih 
vlagamo v ta namen. Prizadevati bi si 
morali za celovitejšo ponudbo v tem smi- 
slu, da bi z enotnim paketom storitev 
ponudili različne vidike turistične podo- 
be Slovenije. Območje Slovenije namreč 
ni tako veliko in tudi zmogljivosti posa- 
meznih turističnih območij, predvsem 
posteljne, niso tako velike, da bi lahko 
sprejemali velike skupine turistov, kakrš- 
ne so značilne za sodobno turistično in- 

dustrijo. 
Premalo se tudi prilagajamo dejstvu, 

da smo turistično predvsem tranzitna de- 
žela. Ne moremo pričakovati, da se bodo 
turisti, ki so v poletnih mesecih namenje- 
ni proti jugu, dalj časa zadrževali v naših 
krajih. Morali pa bi si prizadevati, da bi 
jim na ustrezen način približali naše na- 
ravne, zgodovinske in kulturne znameni- 
tosti in ob tem razvijali komplementarno 
turistično ponudbo. Omenjeno je bilo, da 
•imata takšne možnosti zlasti obe največji 
mesti v Sloveniji — Ljubljana in Maribor. 

V gradivu je skoraj povsem zanemarjen 
jkadrovski vidik turističnega gospodar- 
stva, ki pa je eden od najpomembnejših 
elementov kvalitetne ravni turistične po- 
nudbe. Ena od osnovnih usmeritev Slo- 
venije pa mora biti ravno v dvigu kvalitete 
turistične ponudbe in približevanja ravni, 
kakršna je v sosednjih razvitejših deže- 
lah. Naši kadri pa so nekvalitetni, manj 
produktivni in slabo plačani, kar vpliva 
povratno na negativno kadrovsko selek- 
cijo na tem področju. Predvsem pa mora- 
mo razvijati turistično gospodarstvo z 
domačimi kadri, ki so zainteresirani za 

dvig ravni turistične ponudbe in nadalj- 
njo ohranitev ugleda turistične podobe 
svoje organizacije in kraja, in ne le za 
čimveč j i zaslužek. 

Večji poudarek bi moralo gradivo dati 
\tudi zasebni ponudbi, na tem področju, 
■predvsem pri povečanju nočitvenih 
zmogljivosti. Hitreje bi morali razvijati 
manjše penzione, ki se lahko oskrbujejo 
v okviru družine. 

Turizem je tesno povezan tudi z var- 
stvom okolja ter naravne in kulturne de- 
diščine. Zanemarjeni kraji, pročelja 
zgradb in kulturne znamenitosti ne more- 
jo privabljati turistov. 

Ob zaključku razprave so delegati 
predlagali, da se, glede na pomembnost 
in kompleksnost vprašanj nadaljnjega 
razvoja turističnega gospodarstva, ki jih 
obravnava predloženo gradivo, proble- 
matika razvoja turističnega gospodarstva 
uvrsti na dnevni red ene od prihodnjih sej 
zborov. 

Člani odborov so podprli ugotovitve in 
predloge Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predlagajo, da se poročilo 
skupaj z mnenjem odbora objavi v »Poro- 
čevalcu. « 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO 

Izraba primerjalnih prednosti za razvoj 

turizma v SR Sloveniji do leta 2000 

(Vsebinska podlaga za pripravo planskih 

dokumentov)         

Pošiljamo vam gradivo »Izraba primerjalnih prednosti 
za razvoj turizma v SR Sloveniji do leta 2000« z ugotovi- 
tvami in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki jih je sprejel na svoji 60. seji, dne 11.4. 1985. 

Prosimo vas, da to gradivo obravnavate ob osnutku 
Dolgoročnega plana razvoja SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 ter upoštevate njegova izhodišča 

pri opredeljevanju strategije dolgoročnega družbenoeko- 
n°Ph^delu delovnih teles Skupščine SRS bosta sodelo- 
Val- Bogomila Mitič, predsednica Republiškega komiteja 
za turizem in gostinstvo . „ 

- Nataša Pobega, pomočnica predsednice Republi- 
škega komiteja za turizem in gostinstvo. 

1. UVOD 
V razvitih državah bo informacijska tehnologija prodirala v 

vsa področja gospodarstva in negospodarstva. To bo pospe- 
šilo prestrukturiranje gospodarstev in pomen storitvenih 
dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja bo vse večji. 
Zaradi večje družbene produktivnosti dela pa bo hitreje naraš- 
čal narodni dohodek, večja bo tudi njegova prerazdelitev, 
izobrazbena in kulturna raven bo višja, skrajšal se bo delovni 
teden, podaljšali se bodo dopusti in tudi upokojitve bodo 
zgodnejše. To pa so tisti dejavniki, ki bodo skupaj z rastjo 
števila prebivalcev, urbanizacijo, spreminjanjem obnašanja in 
načina življenja v prihodnjih desetih, dvajsetih letih vplivali na 
kvantitativno in kvalitativno rast turističnega povpraše- 
vanja. 

Prestrukturiranje na področju gospodarskih dejavnosti je v 
osnutku Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986- 

2000 osrednja strategija razvoja in temeljna podlaga gospo- 
darske stabilizacije. Uporaba sodobne tehnologije, znanje in 
boljše upravljanje bo razvilo bolj učinkovito in konkurenčno 
gospodarstvo po mednarodnih merilih. Pomen terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti bo tudi pri nas vse večji in razvile se 
bodo dejavnosti z izdelki in storitvami za prosti čas. Med temi 
dejavnostmi pa je pomemben turizem, ki ima v Sloveniji velike 
primerjalne prednosti. . 

Poleg prostorskih možnosti za razvoi osnovnih zvrsti turi- 
stične ponudbe v obmorskih, gorskih in zdraviliških krajih je v 
Sloveniji še niz naravnih možnosti za oblikovanje specifične 
turistične ponudbe različnih športnih in rekreativnih aktivno- 
sti. Turistično ponudbo dopolnjujejo še prireditve, kon- 
gresna dejavnost, narodni običaji, gastronomske in enolo- 
ške specialitete itd. 

Za slovenski turizem je pomembna tudi zemljepisna in 

Gradivu |e bila priložena vrsta tobel, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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prometna lega. Slovenija je blizu največjih emitivnih turistič- 
nih držav, hkrati pa jo križajo prometni tokovi s severa proti 
jugu. Tako je poleg usmeritve v razvoj stacionarnega turizma 
pomemben tudi razvoj ustrezne turistične ponudbe za izlet- 
nike in tranzitne potnike. 

Za razvoj turizma pa so odločilne njegove narodnogospo- 
darske prednosti v primerjavi z drugimi dejavnostmi in 
panogami. V turistični ponudbi je največ doma proizvedenih 
surovin in reprodukcijskih materialov in domačega znanja, ki 
je potrebno za organizacijo, trženje in razvoj turizma, hkrati 
pa so multiplikativni učinki turizma na proizvodnjo v drugih 
dejavnostih in na zaposlovanje v okviru slovenskega gospo- 
darstva največji. 

2. GLAVNE ZNAČILNOSTI DOSEDANJEGA 
RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 

Slovenijo je obiskalo leta 1984 2.575 tisoč turistov (od tega 
je bilo 955 tisoč tujih turistov), ki so prenočevali 8.095 tisoč 
krat (tuji turisti pa 3.239 tisoč krat). V dejavnosti gostinstva in 
turizma je bilo istega leta zaposlenih nekaj manj kot 25 tisoč 
delavcev, turistične namestitvene zmoglivosti pa so štele 
79.957 stalnih in pomožnih ležišč. Slovenija je tega leta s 
turizmom ustvarila okrog 200 milijonov $ turističnega deviz- 
nega priliva. 

Deleži Slovenije v jugoslovanskem turizmu so se v zadnjih 
desetih letih značilno zmanjšali od 15% na 13% po skupnem 
številu turistov in od 17% na 13% po številu tujih turistov, od 
10% na 8% po številu nočitev vseh turistov in od 10% na 7% 
po številu nočitev tujih turistov, delež turističnih ležišč v 
Sloveniji se je zmanjšal od 10% na 6%, število zaposlenih se je 
povečalo od 10% na 11%, delež turističnega deviznega priliva 
pa se je tudi povečal od 10% na dobrih 15%. 

Razvoj turizma v Sloveniji je bil po letu 1970 naslednji: 
Število turistov Število nočitev 

Leto dom. in tujih dom. in tujih Število Število 
tujih (000) tujih turistov ležišč zaposl. 
(000) turistov (000) 

(000) 
170 1.902 807 4.826 2.301 69.819 14.585 
1973 2.037 853 5.964 2.910 71.800 17.168 
1975 2.150 841 6.444 2.590 72.551 18.893 
1980 2.378 869 7,771 2.795 71.872 22.715 
1981 2.419 862 7.680 2.949 71.478 23.520 
1983 2.351 785 7.426 2.667 76.887 24.643 
1984 2.575 955 8.095 3.239 79.957 

Turizem dosega v Sloveniji nekatere ugodne rezultate v 
primerjavi z Jugoslavijo, Italijo, Avstrijo in Švico. Zasedenost 
turističnih zmogljivosti, predvsem tistih v hotelih je nadpov- 
prečna. Sezonska koncentracija tujskega turizma je v Slove- 
niji manjša kot v Jugoslaviji, medtem ko zimske sezone v 
tujskem turizmu pravzaprav nimamo. V Sloveniji močno zao- 
stajamo za razvitimi turističnimi državami v tujskem turizmu, 
na področju ponudbe zasebnih turističnih ležišč in ležišč v 
osnovnih turističnih zmogljivostih. Manjša je pri nas tudi 
povprečna dolžina bivanja tujih turitov, vendar je to posledica 
tipa naše ponudbe (tabela 1). 

Največji turistični kraj v Sloveniji je Portorož, ki mu po 
številu nočitev vseh turistov sledijo Ljubljana, Bled, Kranjska 
gora, Bohinj, Rogaška Slatina itd. Portorož in Bled sta tudi 
najbolj usmerjena v tujski turizem, saj odpade skoraj 70% 
vseh nočitev na tuje turiste (tabela 21). Za razvoj turizma pa so 
pomembne tudi nekatere zanimivosti, med katerimi je na 
prvem mestu Postojnska jama, ki jo je leta 1984 obiskalo 
nekaj več kot 850 tisoč ljudi, od tega je bilo več kot 671 tisoč 
tujcev. 

Turizem v Sloveniji, predvsem tujski, ki se je začel intenziv- 
neje razvijati v 60-letih , je po rekordnem letu 1973 pričel 
stagnirati. Zmanjšala se je tudi realna potrošnja tujih turistov. 
Rezultati dela in uporabe osnovnih sredstev so bili tako iz leta 
v leto realno manjši: dohodek v turizmu in gostinstvu je kar za 
21% manjši od povprečja za slovensko gospodarstvo, najbolj 
pa ta dejavnost zaostaja pri akumulativnosti, ki je kar za 48% 
manjša od istega povprečja. 

Dejavnost gostinstva in turizma je v primerjavi s celotnim 
3lovenskim gospodarstvom nazadovala, saj je bil leta 1982 

delež njenega družbenega proizvoda v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva Slovenije 2,7% (leta 1970 PA 3,3%). 

Najpomembnejši vzroki za nezadovoljiv razvoj turizma v 
Sloveniji (in tudi v Jugoslaviji) so: 

- zmanjševanje investicijske aktivnosti, ko se je delež inve- 
sticij v turizmu v gospodarskih investicijah v Sloveniji v 
obdobju 1970-1980 zmanjšal od 7% na 2%, 

- neustrezna kadrovska politika, saj je strokovnih kadrov v 
turističnem gospodarstvu premalo, 

- neuspešno strukturno prilagajanje turistične ponudbe 
povpraševanju, stagniranje kakovosti turističnih storitev, pre- 
počasno uvajanje novih spoznanj o organizaciji in upravljanju 
v turističnem gospodarstvu, strokovno neorganizirano trženje 
in nedosledno upoštevanje ekonomskih, predvsem tržnih za- 
konitosti, 
- neizdelana strategija razvoja turizma in 
- neustrezni ukrepi ekonomske politike, še posebej politika 

precenjenega tečaja dinarja. 

3. NARODNOGOSPODARSKI POMEN IN 
PRIMERJALNE PREDNOSTI TURIZMA 

Ekonomski pomen turizma se kaže z njegovimi vplivi na 
razvoj narodnega gospodarstva, ekonomski učinki pa zavirajo 
iz turistične potrošnje. Posredno pa ima turizem zaradi svo- 
jega vpliva na cel niz drugih dejavnosti tudi širši družbeni 
pomen. 
Turizem je v narodnem gospodarstvu pomemben, ker 
vpliva: 
- neposredno in muitiplikativno na narodnogospodarske 

agregate kot npr. na proizvodnjo, narodni dohodek, akumula- 
cijo, uvoz, prispevke in davke, osnovna sredstva in zaposle- 
nost, 
- na razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, 

katerih izdelki in storitve se lahko uspešno vključujejo v 
turistično ponudbo, 

- na plačilno in devizno bilanco ter na odnose v medna- 
rodni menjavi nasploh, 
- na gospodarski razvoj nasploh, na večjo zaposlenost in s 

tem na višjo življenjsko raven prebivalstva in 
- na vrednotenje prostora, naravnih danosti in drugih fak- 

torjev atraktivnosti v turistični ponudbi, ki sami po sebi sicer 
nimajo ekonomske vrednosti. 

a) Turizem ima v primerjavi z drugimi panogami zelo velike 
multiplikativne (neposredne in posredne) učinke na celotno 
gospodarstvo zaradi raznolike turistične potrošnje v gostin- 
stvu, trgovini, prometu itd. Na to kažejo multiplikatorji turi- 
stične potrošnje, izračunani na osnovi medsektorske analize, 
ki so za posamezne narodnogospodarske agregate naslednji: 
- bruto proizvodnja 2,69 
- narodni dohodek 1,88 
- bruto akumulacija 1,68 
- podjetniška akumulacija 1,62 
- družbena akumulacija 1,72 
- število zapslenih 2,12 
- osnovna sredstva 1,82 

Multiplikatorji odražajo zelo razvejano proizvodnjo izdelkov 
in storitev za potrebe turizma, s tem pa tudi medsebojno 
povezanost in-soodvisnost proizvajalcev iz različnih gospo- 
darskih panog in dejavnosti. 

b) V integralni turistični izdelek je vgrajenega 72 odstotkov 
narodnega dohodka, kar pomeni prav tolik delež domačega 
dela in znanja v tem izdelku. 

c) S prodajo gostinskih storitev se na turističnem tržišču 
realizira tudi vrsta proizvodov prehrambene in tobačne indu- 
strije ter kmetijstva. S pomočjo trgovine pa se krog proizvo- 
dov neomejeno razširi odvisno od proizvajalcev in trgovcev. 
Poleg prometnih storitev se na osnovi integralnega turistič- 
nega izdelka planira tudi razvoj drugih proizvodnih in nepro- 
izvodnih storitev, energije itd., povezanih z razvojem turizma. 

Za turizem so najpomembnejše proizvodnje in storitve (z 
deleži v bruto vrednosti proizvodnje): 
- gostinstva s turističnim posredovanjem 11,8% 
- trgovine nadrobno 8,6% 
- prometa in zvez 7^4% 
- kmetijstva 10,4% 
- prehrambene industrije 24!9% 
- proizvodnje pijač 11,4% 
skupaj 74,5% 
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Ko prištejemo še proizvodnje tobačne, tekstilne in usnjar- 
ske industrije, obrti in proizvodnih storitev še nismo zajeli 90 
odstotkov celotne proizvodnje za potrebe turizma, kar kaze, 
da mora biti sodelovanje različnih panog in dejavnosti v 
turizmu zelo tesno, v kolikor želimo gostom ponuditi kaj več 
kot osnovne storitve prehrane ter namestitve in povečati ter 
popestriti izven penzionsko turistično ponudbo. 

d) Za turizem je potreben le neznaten uvoz energije, suro- 
vin in reprodukcijskih materialov. V integralnem turističnem 
izdelku znaša uvoz le 6,8 odstotkov. Neposredni in posredni 
(kompleksni) uvoz energije, surovin in reprodukcijskih mate- 
rialov za potrebe turizma, ocenjen z medsektorsko analizo pa 
je 18,1 odstotka. ... * , _ Do 

Neto devizni priliv turizma v Sloveniji znaša tako 82 odstot- 
kov Neto devizni učinek v turizmu je med največjimi v sloven- 
skem gospodarstvu, takoj za gozdarstvom, lesno industrijo in 

^^Primerjalne prednosti turizma potrjujejo tudi višje cene 
različnih proizvodov, ki jih proizvajalci po ustrezni predelavi 
ali dodelavi dosežejo z izvozom v turizmu kot pa z neposred- 
nim izvozom. To velja najprej za različne proizvode agrozivil- 
skega kompleksa, ki jih uporablja gostinstvo kot surovine in 
reprodukcijski material, ali pa jih v trgovini kupijo tuji turisti. 
Isto velja tudi za različne tekstilne, usnjene in druge uporabne 
industrijske izdelke ter spominke. Te razlike v cenah se gib- 
ljejo od 4 do 10 krat. Poleg tega je turizem eno od področij, ki 
z nevidnim izvozom uspešno premaguje različne zaščitne 
ovire razvitih držav pri neposrednem izvozu. Te prednosti niso 
dovolj izkoriščene, saj iz tržnih raziskav ugotavljamo da 
zaradi premajhne in tudi strukturno neustrezne ponudbe turi- 
sti ne potrošijo niti toliko denarja, kot so ga nameravali. 

f) V turizmu bi lahko imeli za 11 odstotkov višji družbeni 
proizvod, če bi bile cene surovin in reprodukcijskih materi- 
alov ki jih rabimo v turizmu enake kot na zunanjih trgih. 
Primerjava cen turističnih izdelkov in storitev pri nas in v 
turistično receptivnih državah, še bolj pav turistično emitjv- 
nih državah, pa je pokazala, da bi bilo možno povečati druž- 
beni proizvod v našem turizmu celo za 59 odstotkov. S tem bi 
se izenačili s turistično receptivnimi državami, kjer so cene 
turističnih izdelkov in storitev višje od jugoslovanskih za bb 

° al Z izvozom v turizmu je dosežen za najmanj 11 odstotkov 
višji tečaj dinarja, kot je povprečni tečaj, in je torej za enoto 
tuie valute potrebno odšteti za 11 odstotkov manj enot našega 
dinaria Če pa v izračunih upoštevamo še rezerve v naši 
produktivnosti dela, tako da bi dosegli raven cen turističnih 
izdelkov in storitev v turistično receptivnih državah bi bil z 
izvozom v turizmu dosežen celo za 31 odstotkov višji tečaj 
dinarja kot sicer. , . . 

Vsi ti rezultati potrjujejo, da je narodnogospodarski pomen 
turizma zelo velik. Njegovi gospodarski učinki se lahko pri- 
merjajo z učinki najbolj uspešnih panog in dejavnosti jugoslo- 
vanskega in slovenskega gospodarstva, tako da so primer- 
jalne prednosti turizma očitne.   

Zaradi teh ekonomskih prednosti turizma bi bilo potrebno, 
da se tudi v planih dejavnosti, ki so s turizmom najtesneje 
povezane, ovrednotijo možnosti in njihova izraba z vidika 
razvoja turizma. Razvoj gostinstva oziroma še ožje hotelirstva 
ie namreč le temelj za kvalitativni razvoj celovitega turizma, ki 
je odvisen od tega, kpliko se bodo druge dejavnosti načrtno 
vključevale v turistično ponudbo. Zato bi moral biti turizem 
sestavni del strategije dolgoročnega družbenoekonom- 
skega razvoja Slovenije, ki bi ga spremljali tudi ustrezni 
ukrepi ekonomske politike. 

4 CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA 
SLOVENSKEGA TURIZMA 

Objektivne možnosti razvoja turizma in izraba njegovih pri- 
merjalnih prednosti omogočajo, da doseže Slovenija do leta 
2000 z izvozom turističnih storitev eno milijardo dolarjev 
deviznega priliva, oziroma okrog 17 odstotkov blagovnega 
izvoza Delež družbenega proizvoda turizma bi se zaradi nad-, 
povprečne rasti (5 odstotkov letno) povečal na 3,5 odstotka 
družbenega proizvoda slovenskega gospodarstva, delež 
zaposlenih pa na 4,0 odstotka. K temu lahko prispevajo 
kvalitativni razvojni dejavniki okrog 40 odstotkov, naložbe v 
turistične zmogljivosti pa okrog 60 odstotkov predvidene dol- 
goročne gospodarske rasti turizma. Delež investicij v druzbe- 
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nem proizvodu turizma bi moral zato biti okrog 25 odstotkov 
in bi bil nad povprečjem za slovensko gospodarstvo. 

Osnovni kazalci dolgoročnega razvoja slovenskega turizma 
do leta 2000 so: 

1981 1984 2000 letna 
stopnja 
rasti 86/ 
200 (%) 

Število turistov (000) 
Število tujih turistov (000) 
Število nočitev (000) 
Število nočitev tujih 
turistov (000) 
Turistični devizni priliv 
(mio $) 

2.419 2.575 3.500 2,5 
862 955 1.800 5,0 

7.680 8.095 15.000 4,5 
2.949 3.239 9.000 7,5 

208 200 1.000 11,0 

Našteti cilji dolgoročnega razvoja slovenskega turizma 
temeljijo na izrabi prostorskih možnosti za razvoj turizma, 
njegovih narodnogospodarskih primerjalnih prednostih in 
oceni turističnega povpraševanja, upoštevaje omejitve v pro- 
izvodnih dejavnikih in zaradi soodvisnosti razvoja različnih 
dejavnosti v prostoru. 

5. USMERITVE PRIHODNJEGA RAZVOJA 
TURIZMA 
5.1. Osnovne turistične zmogljivosti 

Na osnovi prostorskih možnosti, naravnih danosti, razvito- 
sti infrastrukture in ekonomskih elementov, ki opredeljujejo 
razvojne možnosti, je skupni obseg potencialnih stacionar- 
nih turističnih zmogljivosti v Sloveniji 170.500 ležišč (tabela 
3). Največja receptivna zmogljivost je v obalno-kraski regiji 
45.000 ležišč (v obmorskih krajih 40.000), prav toliko jih je tudi 
v aorenjski regiji (v Zgornjesavski dolini 11.000 ležišč in na 
območju Bleda ter Bohinja 27.000): V savinjski regiji je poten- 
cial 15 000 ležišč (od tega v zdraviliških krajih 6.500, v Zgornji 
Savinjski dolini 3.500 in na Rogli 5.000 ležišč), v goriški regiji 
bi bilo 12 000 ležišč (v Posočju 9.000), v koroški regiji pa je 
skupni potencial 9.500 ležišč (6500 na Zahodnem Pohorju in 
3 000 na Koroškem). V osrednji slovenski regiji je potencial 
12.000 ležišč (7.500 v Ljubljani), v dolenjski regiji pa 8.000 
ležišč (od tega 4.500 ležišč na območju Kolpe). 

a) Turistična ponudba v obmorskih krajih 
Zemljepisna lega daje slovenski obali veliko možnosti za 

razvoj različnih dejavnosti, vendar pa narekuje majhnost pro- 
stora preudarno usklajevanje razvoja, da ne bi porušili razvoj- 
nih prednosti in dosegali manjše rezultate od optimalno mož- 
nih. Glede na turistično rekreacijski potencial bi moral biti 
dolgoročni cilj turizma na slovenski obali, da se razivje 
enoten turistični prostor od Seče do Portoroža preko Pirana 
in Strunjana do Izole, izrabiti obalo pred Koprom ter med 
Ankaranom in Lazaretom. Skladno z razvojem osnovnih turi- 
stičnih zmogljivosti pa mora potekati usklajevanje razvoja 
komplementarnih in drugih gospodarskih dejavnosti, ki imajo 
slabše ekonomske pogoje za razvoj kot turizem. Sočasno z 
izgradnjo prenočitvenih in drugih gostinskih zmogljivosti se 
morajo razvijati tudi infrastrukturne dejavnosti, ki so s turiz- 
mom neposredno povezane. 

Slovenska obala omogoča na skupno 57.500 kopalnih 
mestih kopanje 37 tisoč turistov, od česar je na urejenih 
kopališčih 33.500 kopalnih mest. Največji turistični kopališki 
potencial ima občina Piran 24 tisoč kopalnih mest, v občini 
Koper je 7 tisoč kopalnih mest in v Izoli 6.000 kopalnih mest, 
namenjenih turistom (tabela 4), pri čemer bi morali v prihod- 
nje težiti, da se delež turističnih kopaliških zmogljivosti po- 
veča. 

Kopalne zmogljivosti niso edino merilo za razvoj turizma, 
ker so na obali poleg osnovne kopališke ponudbe in drugih 
aktivnosti na morju tudi možnosti, da se v turizem vključi vse 
širši krog parcialnih turističnih izdelkov in storitev iz nepo- 
srednega in nekoliko bolj oddaljenega zaledja. Turistična 
ponudba bi se morala bolj specializirati glede na tržne seg- 
mente, s čimer bi lažje vodili tudi ustreznejšo osnovno poli- 
tiko. Skladno s tem se bo Portorož razvijal v smeri monde- 
nega turističnega centra, z vse manj izrazito poletno sezono, 
Piran pa v turistično mesto, z oživljenim srednjeveškim 
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trgovskim vrvežem, z značilnim vzdušjem, na kar bi vplivala 
ponudba različnih storitev. Izola se naj bi razvijala kot zna- 
čilno sredozemsko ribiško mesto. Del območja med Ankara- 
nom in Lazaretom pa bo namenjen izgradnji mednardnega 
mladinskega in študentskega centra turistično rekreativ- 
nega, zabaviščnega in študijskega tipa. Del tega območja bo 
zavzemalo še turistično naselje za potrebe domačega in 
tujskega turizma. V Strunjanu in Valdoltri je že sedaj razvita 
tudi zdraviliška turistična ponudba, kjer se mora Strunjan še 
bolj razviti. To pa ne zahteva koncentracije celotne zdraviliške 
turistične ponudbe na obali v tem kraju. V prostoru med Izolo 
in Koprom naj bi se skupaj z gostinsko ponudbo razvil nav- 
tični center. 

Na slovenski obali bodo glede na dolgoročne razvojne 
usmeritve turizma trije navtični centri: v Luciji, Izoli in Kopru, 
v Piranu pa bo ostala turistična luka s privezi. S tem bo na 
slovenski obaii največ 3.100 privezov in 1.000 mest na suhem 
ter v hangarjih. Večja ekspanzija navtičnih centrov iz eko- 
nomskih in prostorskih razlogov ni opravičljiva. Na relativno 
majhnem delu obale, ki ga lahko vključujemo v turistično 
ponudbo, so bolj donosne različne dopolnilne turistične 
aktivnosi._ Poleg tega so večji navtični centri v italijanskem 
delu tržaškega zaliva in v Istri. Zato je bolj smotrno za te 
navtične goste pripraviti ustrezno turistično ponudbo, tako da 
bodo obiskovali slovensko obalo, svoje priveze, pa bodo imeli 
drugje. 

Za razvoj turizma na slovenski obali in predvsem kako- 
vostno turistično ponudbo je zelo pomembna tudi izraba 
letališča pri Portorožu, oziroma povezovanje tega turistič- 
nega centra z Evropo. To narekuje razvoj turistične ponudbe, 
prilagojene tudi eno ali dvodnevnim gostom. 

V integralno turistično ponudbo slovenske obale se bo 
vključeval tudi Koper, najsevernejša luka v Jadranu in naj- 
bližja luka za Srednjo Evropo. Poleg navtičnega centra v 
Kopru so za turizem pomembni predvsem trgovinska dejav- 
nost, kulturni spomeniki, prireditve itd. 

Zaradi kratke obale, na kateri bo dana vsa prednost turistič- 
nemu razvoju, pa tudi zaradi njene atraktivnosti, je potrebno 
vključevati v turistično ponudbo tudi ožje in širše zaledje z 
Lipico, Škocjanskimi in drugimi jamami, Postojno, z Istro in 
sosednjimi italijanskimi centri. Ponudbo, prilagojeno tuj- 
skemu tranzitnemu prometu pa je potrebno dopolniti tudi v 
Sežani. 

Z investicijami v nove turistične namestitvene zmogljivosti, 
rekonstrukcijami in adaptacijami obstoječih zmogljivosti ter 
prestrukturiranjem dela sedaj dopolnilnih turističnih zmoglji- 
vosti v osnovne se bodo na obali povečale skupne turistične 
namestitvene zmogljivosti za okrog 50%, tako da bi bilo leta 
2000 okrog 36.900 turističnih ležišč (tabela 5). 

Z izgradnjo novih turističnih zmogljivosti je predvideno, da 
bo izkoriščenih okrog 80% turističnih kopaliških zmogljivosti 
na slovenski obali (na kopališčih in naravnih plažah). Struk- 
tura turističnih zmogljivosti se bo izboljšala, saj bi bilo skupno 
kar 50% ležišč v osnovnih turističnih objektih, medtem ko je 
sedaj le dobrih 30% ležišč v osnovnih turističnih objektih. 

Od 12.700 novih ležišč, bi jih bilo v hotelskih objektih okrog 
40%, v apartmajih, turističnih naseljih in gostiščih prav tako 
okrog 40% in v mladinskih ter študentskih domovih ter kam- 
pih okrog 20%. Glede na razvojno usmeritev bi morali v 
Portorožu prevladovati hoteli in apartmaji visoke kategorije in 
klub hoteli, v Piranu hoteli višje kategorije, apartmaji in turi- 
stične sobe, v Izoli pa poleg manjšega števila hotelskih zmog- 
ljivosti srednje kategorije še bungalovi, turistične sobe in 
manjši kampi višje kategorije. Tak tip izgradnje turističnih 
zmogljivosti kot v Izoli bi moral prevladovati tudi na območju 
med Ankaranom in Lazaretom. 

b) Turistična ponudba zdraviliških krajev 
Razvojna usmeritev v slovenskih naravnih zdraviliščih je 

zasnovana na povečanju obsega in kakovosti zdraviliških 
turističnih storitev in obogatitvi turistične ponudbe na podlagi 
še bolj strokovnega dela. Strokovne storitve namreč že sedaj 
dosegajo okrog 60% cene celotne zdraviliške turistične po- 
nudbe. 

Glede na obstoječo zdraviliško in turistično ponudbo je 
izkoriščeno že okrog 45% razpoložljivih količin vode v zdravi- 
liških krajih, od česar se okrog 80% vode uporablja za zdravili- 
ško in turistično dejavnost, okrog 20% za rekreativno dejav- 
nost, nekaj termalne vode pa se uporablja za ogrevanje. Sedaj 

poznane količine vode kažejo na relativno najmanjše možno- 
sti za nadaljnji razvoj na osnovi mineralnih vrelcev, kjer je 
izkoriščenih okrog 60% razpoložljivih količin vode, pri termo- 
mineralnih vodah je izkoriščenih okrog 55% količin vode, v 
primeru termalnih vrelcev pa 35% vode (tabeli 6 in 7). 

Poleg zdravilnih vodnih izvirov so v Sloveniji priznana 
naravna zdravilna sredstva še slanica in solinsko blato. 
Slanica in solinsko blato je v solinah v Sečovljah in Strunjanu, 
kjer je razvita tudi ustrezna zdraviliška turistična ponudba. 
Klimatski pogoji v posameznih krajih v Sloveniji pa še niso 
toliko raziskani, da bi lahko uveljavljali tudi zdravilni klimatski 
element v turistični ponudbi. 

Najbolj razviti zdraviliški turistični kraji v Sloveniji so Čate- 
ške Toplice, Dolenjske in Šmarješke Toplice, Podčetrtek, 
Dobrna, Laško in Topolšica s termalno vodo, Moravske 
Toplice s termomineralno vodo ter Radenci in Rogaška Sla- 
tina z mineralno vodo. Poleg njih se zdraviliška in turistična 
dejavnost vse hitreje razvija na širšem območju Pomurja (v 
Lendavi, Petišovcih in Banovcih) in na Ptuju, kjer je termomi- 
neralna voda. V bližini čateških Toplic je izvir Bušeča vas, v 
bližini Šmarjeških Toplic pa sta Topličnik in Klevevž, ki bi vsi 
omogočali razširitev ponudbe sedanjih zdraviliških krajev na 
osnovi termalne vode. 

Glede na razpoložljive količine zdravilne vode bi se morala 
nekatera zdravilišča usmeriti pretežno v stacionarno dejav- 
nost, medtem ko imajo predvsem zdravilišča v Ptujskih in 
Čateških Toplicah možnost razvijati poleg stacionarne 
ponudbe še ponudbo za izletnike. Šmarješke in Dolenjske 
Toplice bi se morale vključevati skupaj z Otočcem in Kosta- 
njevico v celovit turistični razvoj širšega območja ob spod- 
njem toku Krke, kjer bi za obogatitev rekreacijske ponudbe 
razvili tudi kopališke zmogljivosti pri izviru v Klevevžu. 

Zaradi bolj učinkovite izrabe razvojnih prednosti bi morali v 
prihodnje tesneje sodelovati in se dopolnjevati tudi zdravilišči 
Rogaška Slatina in Podčetrtek, ki sta nosilca celovite turi- 
stične ponudbe v sicer nerazviti, a turistično zanimivi šmarski 
občini. 

Izraba drugih izvirov voda v Sloveniji naj bi služila predvsem 
rekreaciji prebivalcev. Izjema so: Bled, kjer termalna voda 
dopolnjuje osnovno turistično ponudbo, prav tako pa je tudi 
energetski vir, Jezersko, kjer izvir mineralne vode še ni 
ustrezno gospodarsko ovrednoten, vendar bi dopolnjeval turi- 
stično ponudbo tega kraja, Vaseno pri Kamniku prav tako ni 
gospodarsko ovrednoteno z vidika razvoja turizma v Kam- 
niku, izvir v Kotljah pa se mora vključevati v celovito turistično 
ponudbo Koroške. Medijske Toplice se lahko vključujejo v 
ponudbo za tranzitne potnike. 

Zaradi vse višjih cen energije postajajo termalni vrelci zani- 
mivi tudi za nadomestilo drugih energetskih virov, tako da 
načrtujejo v Pomurju in v Čatežu še povečanje energetske 
uporabe termalne vode. 

Turistična ponudba zdravilišč zahteva izgradnjo največjega 
števila ležišč v osnovnih objektih. Le v zdraviliščih, kjer razvi- 
jajo tudi izletniško in rekreacijsko ponudbo je možno imeti 
tudi večje deleže namestitvenih zmoaljivosti v dopolnilnih 
objektih. 

Glede na dosedaj znano količino voda in njihovo uporabo v 
nekaterih zdraviliških krajih (v Ptuju, Dobrni, Dolenjskih in 
Šmarjeških Toplicah) in glede na teoretično najbolj rigorozne 
normative porabe vode na gosta bo potrebno uporabo voda 
za rekreacijske namene v teh zdraviliščih kot stacionarnih 
centrih omejiti, da bi lahko uresničili dolgoročne razvojne 
cilje. Količine sedaj znane vode v Dobrni pa ne omogočajo 
več širjenja obsega zdraviliško turistične ponudbe, zato bi 
moral prihodnji razvoj temeljiti izključno na izboljšanju kako- 
vosti in širjenju drugih storitev. Poseben problem, ki omejuje 
prihodnji razvoj zdravilišča Topolšica, pa je rudarska dejav- 
nost v Titovem Velenju. 

Skladno z možnostmi in usmeritvami naj bi se do leta 2000 v 
slovenskih naravnih zdraviliščih namestitvene zmoglivosti 
povečale za 80%, tako da bi bilo skupaj 15.250 ležišč. V 
zdraviliških krajih bi bilo zgrajenih do leta 2000 okrog 7.080 
novih ležišč, od tega 4.550 v osnovnih zmogljivostih. Delež 
osnovnih turističnih zmoglivosti bi tako bil 67% vseh namesti- 
tvenih zmoglivosti v zdraviliških krajih (tabela 8). Z izgradnjo 
novih turističnih prenočitvenih zmogljivosti v slovenskih 
zdraviliščih bi izkoristili okrog 75% skupnih receptivnih 
zmogljivosti, namenjenih stacionarnemu turizmu v zdravili- 
ških krajih. 
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c) Turistična ponudba v gorsko-planinskem območju 
Največje možnosti za razvoj imajo glede na različne 

naravne pogoje gorski turistični kraji. Naravni turistično 
rekreacijski potencial daje največje razvojne možnosti 
Posočju z Bovcem kot turističnim centrom, zgornjesavski 
dolini s Kranjsko goro, območju Save Bohinjke z Bledom kot 
centrom, delu Kamniških planin s Kamnikom, zgornji Savinj- 
ski dolini z Mozirjem in zahodnemu Pohorju z Roglo, Kopami 
in Ribnico. V zadnjih treh območjih turizem ni močno razvit, 
prav tako pa v njih nimamo izrazitih turističnih centrov. Neko- 
liko manjšo, pa vendar še dovolj visoko turistično rekreacij- 
sko vrednost ima še območje okrog Preddvora in Jezerskega 
in aoriško-vipavsko območje. 

Dolgoročni razvoj gorskih turističnih centrov bi moral slo- 
neti na celoletni turistični ponudbi, s posebnim poudarkom 
na poletju, saj za zimsko ponudbo nimamo naravnih pogojev, 
da bi lahko konkurirali sosednjim deželam. 

Upoštevati je namreč potrebno, da je za razvoj smučarskih 
turističnih centrov potrebna najmanj 3 mesece trajajoča 
snežna odeja. Takšne razmere so le na Kaninu, Kobil, Voglu, 
Soriški planini, Zelenici, Kranjski gori, Podkorenu, Krvavcu, 
Pokljuki, Veliki planini, Rogli, Golteh, Ribniškem Pohorju, 
Kopah, Sviščakih in na Peci. Poleg tega pa je pri načrtovanju 
smučarskih centrov potrebno upoštevati še ekonomska me- 

Na podlagi vrednotenja razvojnih možnosti z vidika eko- 
nomske upravičenosti so smučarski centri razvrščeni v 1. 
skupino" Krajska gora, Mariborsko Pohorje, Rogla, Kope, 
Bovec, Vogel, Kobla, Krvavec in v 2. skupino: Zatrnik, Soriška 
planina, Velika planina, Stari vrh, Kalič in Golte. Za potenci- 
alne nove smučarske centre pa so proučene le naravne raz- 
vojne možnosti. 

Turistična ponudba za alpsko smučanje, za smučarske 
teke in druge zimske športno rekreacijske aktivnosti ustreza 
po obsegu in kakovosti potrebam tujskega turizma v Slove- 
niji le v štirih območjih: ... 

- Posočju s centrom v Bovcu, z dopolnilnimi smučišči v 
Čezsoči, na Livku in Matajurju. S povezavo Kanina s Snežnim 
sedlom na italijanski strani pa lahko ta center poveča atraktiv- 
nost in kakovost ponudbe. 
- Zgornjesavski dolini s centrom v Kranjski gori, gravitira- 

jočimi smučišči v Podkorenu, Planici, Trebežu, Gozd-Mar- 
tuljku in Mojstrani. Za uspešen razvoj Kranjske gore v turi- 
stični center mednarodnega pomena pa bi morali v turistično 
ponudbo vključiti tudi visokogorska vršiška smučišča. 

- Območje Save Dolinke s smučišči na Voglu, Kobli, na 
Zatrniku in Pokljuki s stacionarnimi centri na Bledu, v Bohinj- 
ski Bistrici in okrog Bohinjskega jezera-s temi stacionarnimi 
centri bi se morala povezati tudi smučišča na Soriški planini. 

- Zahodno Pohorje s smučišči na Rogli, Kopah in Ribnici, 
ki bi se morala čim bolj povezovati in dopolnjevati med seboj 
in s celotnim Pohorjem, da bi lahko oblikovali kakovostno 
turistično ponudbo. 

Vsa druga slovenska smučišča pomenijo le dopolnjevanje 
ponudbe turističnih centrov v zimskih,mesecih (npr. Golte, 
Velika planina, Kalič, Jezersko in Peca, Črni vrh nad Cerknim). 
Nekatera smučišča so lahko za rekreacijo in izletnike iz urba- 
nih središč (npr. Krvavec, Stari vrh, Mariborsko Pohorje), 
druga (npr. Črni vrh nad Idrijo, Zelenica ipd.) pa so premajhna 
za načrtovanje večjega razvoja turizma, vključno z možnostmi 
za poletno turistično ponudbo (tabela 9). 

Razvoj gorskih turističnih krajev je potrebno glede na 
naravne možnosti in glede na povpraševanje graditi na 
celoletni turistični ponudbi naslednjih turističnih območij, ki 
gravitirajo k centrom, ki si po razvitosti sledijo: Bled, Kranj- 
ska gora, Bohinj, Bovec, Rogla s celotnim Zahodnim Pohor- 
jem, Mozirje z Zgornjo Savinjsko dolino in Kamnik s Kamni- 
ško Bistrico in Veliko planino. Ti turistični centri morajo 
vključevati v turistično ponudbo še širše zaledje. Neodvisno 
od teh centrov pa se bodo oblikovali tudi manjši turistični 
kraji, kot so npr. Jezersko, Preddvor, Črni vrh nad Cerknim 

Ponudbo namestitvenih zmogljivosti v gorskih turističnih 
krajih je racionalno skoncentrirati le na Bledu, Kranjski gori in 
v Bovcu. Na Bledu bi bili turistični objekti visoke in najvišje 
kategorije. Že v zaledju teh centrov pa bi nastajale turistične 
vasi in naselja (npr. v Ratečah, Podkorenu, Gozd-Martuljku, 
Gorjah, na Ribnem, v Stari Fužini, na Ribčevem lazu, v Bohinj- 

ski Bistrici). Rogla, Kope in nastajajoča Ribnica pa že v 
zasnovi sledijo takšnemu tipu turističnega centra. Kamnik ima 
kot eno najstarejših mest oziroma trgov na Slovenskem speci- 
fično ponudbo. V mestu je moč zgraditi omejen obseg name- 
stitvenih zmogljivosti višje kategorije, medtem ko naj bi bili v 
okolici manjši prenočitveni objekti apartmajskega tipa i 
gostišča; tudi planšarske koče, planinski in počitniški domovi 
na Veliki planini bi se morali bolj vključevati v kom®rc'a'"° 
turistično ponudbo. Izvir termalne vode v Vasenem pri Kam- 
niku z gospodarskega vidika še ni ovrednoten, obstaia pa 
možnost, da bi z njegovo vključitvijo v turistično ponudbo le- 
t0Na°Gorenjskem, Koroškem in v Savinjski ter Poljanski dolini 
se hitro razvija tudi turizem na podeželju, z vključevanjem 
kmetij v stacionarno in izletniško ponudbo. Turizmu na pode- 
želju bi moral biti dan v prihodnje večji poudarek, tako da bi 
poleg kmetij začeli hitreje razvijati tudi gostišča, penzione, 
kampe višje kategorije in manjša turistična naselja. 

V ponudbi namestitvenih zmogljivosti v gorskih turističnih 
krajih so tudi možnosti za večje število manjših kampov. V 
turistično ponudbo je nujno vključevati tudi planinske 
domove, pa tudi aktivnosti, ki potekajo v okviru Planinske 
zveze Slovenije. Za povpraševanje mlajših turistov, počitni- 
karjev in izletnikov je potrebno bolje izkoristiti počitniške, 
študentske in dijaške domove, kot tudi druge cenejše zmoglji- 
vosti v turističnih krajih. 

Glede na razvojne možnosti in predvidene usmeritve bi bilo 
v gorskih turističnih krajih leta 2000 okrog 53.800 turističnih 
ležišč, od česar bi jih bilo v osnovnih namestitvenih zmoglji- 
vostih 22.200 ali 41%. Do leta 2000 bi se zmogljivosti povečale 
za 84%, kar je 24.600 novih turističnih ležišč (12.050 v osnov- 
nih objektih), povečali pa bi tudi delež v osnovnih namestitve- 
nih zmogljivostih. Največje povečanje turističnih zmogljivosti 
bo na Bledu in v Bohinju, zgornjesavski dolini in v Posočju 
(tabela 10). 

Glede na skupno receptivno turistično zmogljivost tega 
območja bo z novimi turističnimi zmogljivostmi izkoriščenih 
dobrih 60% možnosti za razvoj stacionarnega turizma v gor- 
skih turističnih krajih. 

d) Turistična ponudba v večjih urbanih središčih, 
izletniških središčih in ob tranzitnih poteh 
Naše največje izletniško turistično središče je Postojna. 
Postojnska jama je sicer najbolj poznana, vendar je celotna 
kraška regija s svojimi naravnimi pojavi, kulturnimi in drugimi 
zanimivostmi turistično zelo zanimiva. Hkrati ima to območje 
tudi velik pomen v tranzitu, saj predstavlja pomembno pro- 
metno križišče. .   , . 

Postojna kot center regije in njen največji turistični center 
bo turistično ponudbo prilagajala izletnikom in jim poleg 
ogleda jame, ki je osnovni motiv postanka, razširila krog 
turističnih izdelkov in storitev. Poleg specifične gostinske 
ponudbe za goste, ki so v Postojni povprečno 2-3 jre, naj bi 
se zaradi povečanja iztržka razvila bogata trgovinska 
ponudba, različne storitvene dejavnosti, bančne in poštne 
storitve, v ponudbi pa naj bi bilo tudi več rekreacijskih povr- 
šin. Glede na število obiskovalcev Postojne in tranzitne 
tokove je potrebno urediti večji turistični informacijski center. 

Izraba bližine receptivnih turističnih držav oziroma bližnjih 
regij v Italiji in Avstriji narekuje tudi razvoj ponudbe za izlet- 
nike, ki sicer počitnikujejo v sosednjih deželah. Za te je 
potrebno razviti gostinsko ponudbo, organizacijo obiskov 
bližnjih izletniških točk (kot npr. Rakov Skocjan, Predjamski 
grad, Pivka jama, Cerkniško jezero, Snežnik ipd.). Za staci- 
onarne turiste pa je nujno razviti turistične itinerarje (pohod- 
ništvo, jamarstvo, jahanje, lov, ribolov ipd.). Prevladujoča 
ponudba kraške regije zahteva za stacionarni turizem disper- 
zirano gradnjo manjših prenočitvenih objektov visoke katego- 
rije in manjših kampov; za tranzitne potnike pa še motelske 
zmogljivosti. 

Razvoj stacionarnega turizma v kraški regiji je omejen na 
nekaj manjših lokacij, zmogljivosti in specializirano ponudbo, 
zato kaže v celotni kraški regiji zgraditi do leta 2000 največ 
okrog 2.000 turističnih ležišč. Največji del investicij pa bo 
namenjen dopolnjevanju ponudbe za izletnike, tako da se bo 
čimbolj povečala njihova potrošnja. 

Pomembna izletniška točka s specializirano stacionarno 
turistično ponudbo je Lipica z bližnjimi Škocjanskimi jamami 
ter vrsto kraških posebnosti in kulturnimi spomeniki. Name- 
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stitvene zmogljivosti bi naj bile glede na tip ponudbe visoke 
kategorije, zato bi mora! biti razvoj Lipice usmerjen v poveče- 
vanje kakovosti vseh storitev in v dopolnjevanje ponudbe 
različnih rekreativnih dejavnosti, namenjenih predvsem 
gostom z višjim efektivnim povpraševanjem. Lipica se bo 
navezovala na svoje zaledje s Krasom in Brkini ter na turi- 
stično ponudbo slovenske obale. 
Pomembno mesto v turistični ponudbi Slovenije imajo tudi 
večja urbana središča, med katerimi je najpomembnejša 
Ljubljana. Kot glavno mesto naše republike je Ljubljana 
upravno središče, z močno koncentracijo poslovne in trgov- 
ske dejavnosti, sejemske aktivnosti in kongresnih prireditev. 
Ljubljana je zgodovinsko mesto z bogato arhitekturo, muzeji 
in s številnimi kulturnimi in drugimi prireditvami. Je tudi 
univerzitetno središče, študentski center, kjer je sedež večine 
znanstvenoraziskovalnih organizacij, v mestu se vrstijo tudi 
različne zabavne, športne in druge prireditve. Hkrati leži Ljub- 
ljana na križišču dveh največjih prometnih tokov, ki potekajo s 
severa proti jugu. Glede na bližino meja z drugimi državami je 
Ljubljana v širšem pomenu tudi obmejno mesto. Zaradi vsega 
tega je tudi privlačna za turizem. 

Z nekaj manj kot 700 tisoč nočitvami (od tega 210 tisoč 
nočitev tujih turistov) v letu 1983 je ta dejavnost tudi večjega 
gospodarskega pomena. 

V Ljubljani je največ poslovnih gostov, udeležencev kongre- 
, sov in različnih manifestacij, tranzitnih gostov, popotnikov in 

izletnikov, ki se žadržijo v Ljubljani krajši ali daljši čas. Tako 
pestro turistično povpraševanje zahteva različne kategorije 
turističnih namestitvenih objektov, od hotelov najvišje kate- 
gorije do manjših gostišč, študentskih mladinskih domov in 
kampov. Ob tem je možno z dobro organizacijo informirati 
turiste in izletnike o trgovski ponudbi, specializiranih trgovi- 
nah, storitveni ponudbi, prireditvah, izletih, gastronomski in 
enološki ponudbi, o rekreaciji in turistični ponudbi v bližnji in 
nekoliko bolj oddaljeni okolici ter o slovenskih znamenitostih 
in posebnostih. 

Glede na strukturo povpraševanja in ponudbe naj bi s 
prihodnjo izgradnjo turističnih namestitvenih zmogljivosti 
Ljubljana pridobila okrog 1.500 novih ležišč v hotelih (en hotel' 
bi moral biti najvišje kategorije). Na obrobju Ljubljane bi se 
razvil turistični receptivni in informacijski center, z motelom, 
kampom, rekreacijskimi površinami in napravami, trgovinami,' 
servisi in turistično informacijsko službo. V samem mestu bi 
bilo novih še nekaj manjših prenočitvenih objektov nižje kate- 
gorije in gostišč. Za boljšo izrabo primerjalnih prednosti Ljub- 
ljane v turizmu pa bi morali organizirati itinerarje turistične 
ponudbe dopolnilnih dejavnosti, brez katerih ni moč ustvariti 
večje turistične potrošnje. 

V turistično ponudbo Ljubljane naj bi se vključevala tudi 
ponudba okoliških turističnih krajev in zanimivosti kot so 
npr.: Kamnik z Veliko planino, Krvavec, Vodice, Šmarna gora, 
Polhov Gradec, Taborska jama, Rakitna, Podpeč itd. 

Drugo največje urbano središče, pomembno za razvoj 
turizma, je Maribor. Mesto je izhodišče za izlete na Vzhodno 
Pohorje s turistično ponudbo v poletnem in zimskem času, je 
središče vinorodne Štajerske, pomembno tranzitno mesto ter 
v neposredni bližini državne meje. izraba teh prednosti nare- 
kuje podobno kot v Ljubljani bogato ponudbo spremljajočih 
dejavnosti in učinkovito organizacijo, ki povezuje turistične 
prenočitvene zmogljivosti, trgovino, promet, prireditve itd., ne 
samo v Mariboru ampak v celi severovzhodni Sloveniji. Pri- 
hodnji razvoj turizma v Mariboru bi moral zato biti bolj pove- 
zan s spremljajočimi dejavnostmi, medtem ko bi bilo 
potrebno do leta 2000 zgraditi največ 1.000 turističnih ležišč v 
hotelih. 

Zato da bi povečali ekonomske učinke tranzitnih potnikov, 
bi morali v Sloveniji zgraditi ustrezno ponudbo na največjih 
mejnih prehodih ter na večjih križiščih prometnih poti. Tako 
naj bi v naslednjih letih zgradili turistično informacijske cen- 
tre s turistično, gostinsko in trgovsko ponudbo, servisnimi 
dejavnostmi, bančnimi in poštnimi storitvami, rekreacijskimi 
površinami v okolici _ Maribora, Ljubljane, Bleda, Postojne, 
Kozine in Otočca ter Čateža. Povečati bi morali tudi ponudbo 
na bencinskih črpalkah, vendar tako, da ponudbe za tranzitne 
potnike ne bi drobili vzdolž slovenskih avtocest, saj ne 
moremo pričakovati, da se bodo potniki ustavljali pogosto na 
dokaj kratkih prometnicah po Sloveniji. 

Poleg ponudbe za tranzitne potnike v cestnem prometu, je 

nujno vključiti in popestriti trgovsko ponudbo tudi v železni- 
škem prometu. 

Upoštevaje razvojne možnosti in usmeritve bi bil razvoj 
turističnih namestitvenih zmogljivosti po osnovnih zvrsteh 
turistične ponudbe v Sloveniji do leta 2000 naslednji: 

1983 2000 Nove zmogljivosti 
Skupaj v 

osnovnih 
objektih 

skupaj v 
osnovnih 
objektih 

skupaj v 
osnovnih 
objektih 

Obmorski 
kraji' 
Zdraviliški 
kraji 
Gorski kraji 
Drugi krajr 
SKUPAJ 

24.256 7.908 36.900 18.800 12.700 8.400 
8.394 

29.261 
6.742 

5.791 
10.111 
4.045 

15.250 
53.800 
11.200 

10.300 
22.200 

6.300 

7.080 4.550 
24.600 12.050 

4.500 2.300 
68.653 27.855 117.150 57.600 48.880 27.300 

v 0,n0vnlh oblektlh za leto 2000 je večji zaradi prestrukturiranja 2.600 ležišč iz dopolnilnih v osnovne. 
2. Postojna, Cerknica, Ljubljana. 

Do leta 2000 bi v Sloveniji tako povečali turistične namesti- 
tvene zmoglivosti za okrog 49 tisoč ležišč, od česar bo 27 
tisoč ležišč v osnovnih objektih. S tem bi bile sedanje zmoglji- 
vosti večje za okrog 70% (ali v povprečju 3,5% letno) in bi 
imeli 117.200 turističnih ležišč, izboljšal bi se tudi delež 
osnovnih turističnih zmogljivosti od sedanjih 41% na nekaj 
manj kot 50%. 

5.2. Turistična infrastruktura in spremljajoče 
dejavnosti turistične ponudbe 

Povečanje števila turističnih ležišč je potreben pogoj za 
uspešen prihodnji razvoj slovenskega turizma. Cilji dolgoroč- 
nega razvoja našega turizma pa bodo uresničeni le, če bo 
zadovoljivo razvita infrastruktura in če bodo skladno z razvo- 
jem turističnih namestitvenih zmogljivosti razvite tudi sprem- 
ljajoče dejavnosti proizvodne in storitvene narave, tako da 
bo mogoče sestaviti čimbolj pester in bogat integralni turi- 
stični izdelek, ki bo imei tudi ustrezno višjo ceno. 

Eden osnovnih infrastrukturnih problemov slovenskega 
turizma so slabe ceste in prometne storitve nasploh. Kljub 
temu, da tuji turisti ugotavljajo, da jim je Slovenija geografsko 
blizu, pa je vendarle za večino motoriziranih turistov tudi 
daleč, saj se po prihodu v Slovenijo potovalna hitrost dra- 
stično zniža. Za povečanje izrabe primerjalnih prednosti 
turizma je zato nujno izboljšati prometno povezanost in kako- 
vost prometnih storitev. Z avtocestami in hitrimi obvoznicami 
okrog večjih urbanih središč se potovalna hitrost bistveno 
poveča, za razvoj turizma pa to predstavlja novo organizacijo 
turistične ponudbe in nove načine trženja. 

Za razvoj slovenskega turizma bo še posebej pomembna 
izgradnja karavanškega predora, ki bo omogočal večji tran- 
zitni in turistični promet. Za izrabo primerjalnih prednosti 
turizma bi bilo potrebno prometno povezati Posočje z Zgor- 
njesavsko dolino in osrednjo Slovenijo ne glede na vremen- 
ske razmere, z obvoznico na obali bi razbremenili celoten 
prostor tranzitnega prometa in omogočili povezati turistične 
kraje v enoten turistični prostor. 

K večjemu vrednotenju slovenskega turizma bi zelo veliko 
prispevale tudi modernizacije in razširitve manjšjh letališč 
(kot npr. v Bovcu, Slovenj Gradcu itd.). H kakovostnejši turi- 
stični ponudbi pa bi prispevale tudi boljše storitve v železni- 
škem in avtobusnem prometu. 

V turističnih centrih je zelo pereč tudi problem poštnega 
predvsem telefonskega prometa. V času turistične sezone so 
tudi osemkrat večje potrebe kot je povprečje za Slovenijo. 
Zato bi bilo nujno glede na sedanje in predvidene tehnološke 
možnosti na tem področju upoštevati tudi razvoj turizma in 
povečati zmogljivosti telefonskega prometa. 

Primerjalne prednosti turizma omogočajo povečati njegove 
ekonomske učinke z večjim vključevanjem trgovine v turi- 
stično ponudbo. Problem je povezan z asortimanom v trgovi- 
nah in s premajhnim številom trgovin v času turistične 
sezone. Trgovine se bi morale prilagajati sodobnim tehničnim 
standardom, trgovska ponudba bi se morala bolj specializi- 
rati, k čemur bi največ prispevale zasebne trgovine, ki se še 
niso razvile v večji meri. Delo v trgovini bi se moralo bolj 
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povezati s turističnim utripom: s prodajo na prostem in v 
turističnih objektih, s propagando v turističnem kraju, s prila- 
goditvijo delovnega časa in tudi z večjo gostoljubnostjo. 

Značaj turistične ponudbe in prihodnji razvoj turizma zah- 
teva pospešeno vključevanje v turistično ponudbo različnih 
proizvodnih in osebnih storitev, od mehaničnih delavnic, 
popravljalnic rekreativne opreme, izposojevalnic takšne 
opreme do otroškega varstva in različnih animacij družab- 
nega življenja v turističnem kraju. 

K bogatejši turistični ponudbi spada tudi organizacija raz- 
ličnih izletov ter prireditev in aktivna rekreacija turistov. 
Zato morajo v turističnih krajih in okolici negovati različne 
zanimivosti in jih vključevati v turistično ponudbo ter pospe- 
šeno razvijati različne športno-rekreativne in zabaviščne 
objekte in aktivnosti. V zimskih turističnih centrih bi morali 
povečati investicije v žičniške naprave, v posameznih turi- 
stičnih centrih pa razvijati nekatere specifične vidike turi- 
stične ponudbe, npr. igralnice, konjušnice, golf igrišča, nav- 
tične centre itd. Še posebnega pomena za razvoj turizma pa 
je vzdrževanje naravnih zanimivosti (botanični, gozdni, zoo- 
loški, geomorfološki, hidrološki in drugi naravni rezervati in 
spomeniki), zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, umet- 
nostnih in etnoloških spomenikov in drugih zanimivosti. 

Glede na to je poleg investicij v razvoj turističnih namesti- 
tvenih zmogljivosti potrebno razvijati tudi spremljajočo turi- 
stično ponudbo, brez katere ne bo mogoče povečati realne 
potrošnje tujih turistov. Hkrati z novogradnjami bo potrebno v 
turizmu obnavljati in modernizirati obstoječe zmogljivosti, 
glede na vse večji prodor informatike na področje turizma pa 
investirati tudi v računalniško opremo in znanje. 

6. STRATEGIJA PRIHODNJEGA RAZVOJA 
TURIZMA 

Za uspešen dolgoročni razvoj turizma se morajo uresničiti 
nekatere osnovne predpostavke. Te so: 

a) Območja, ki imajo največjo turistično rekreacijsko vred- 
nost, bi morala biti ustrezno zavarovana in namensko oprede- 
ljena za razvoj turizma. V Sloveniji so taka območja: 

- celotno območje Julijskih Alp, v okviru katerega so za 
razvoj turizma 3 manjša območja s turističnimi centri v Bovcu, 
Kranjski gori in na Bledu z Bohinjem in ki jih povezuje Triglav- 
ski narodni park, ..... ■ ... 

- celotno območje Kamniških in Savinjskih Alp s turistič- 
nima centroma v Kamniku in Mozirjah, 

- celotno Pohorje, kjer se na zahodnem delu razvijajo trije 
turistični centri: Rogla, Kope in Ribnica, 

- osrednji del Pomurja med Gornjo Radgono, Ljutomerom 
in Moravci s turističnima centroma v Radencih in Moravcih, 

- slovenska obala z dvema turistično najbolj intenzivnima 
območjema med Sečo in Izolo ter med Ankaranom in Lazare- 
tom s turističnimi centri v Portorožu, Piranu, Strunjanu, Izoli, 
Kopru in Debelem Rtiču, 

- Kras in Brkini s turističnim centrom v Lipici, 
- celotno kraško-notranjsko območje, kjer je Postojna turi- 

stični center, 
- območje okrog Rogaške Slatine in Donačke gore s turi- 

stičnima centroma v Rogaški Slatini in Podčetrtku, 
- pbmočje ob reki Krki z Dolenjskimi Toplicami in Otočcem 

ter Šmarješkimi Toplicami in Kostanjevico in del Posavja s 
Čateškimi Toplicami, 

- območje ob reki Kolpi, ki se turistično še ni začelo 
razvijati. 

V teh območjih bi moral celotni gospodarski razvoj temeljiti 
na razvoju turizma in tistih proizvodnih ter storitvenih dejav- 
nostih, ki so s turizmom najbolj neposredno in posredno 
povezane, in ki ne onesnažujejo okolja. 

b) Zaradi razvoja turizma in zaradi ohranjanja zdravega 
življenjskega delovnega okolja bi morali na turističnih 
območjih dosledno preprečiti razvoj proizvodenj, ki onesna- 
žujejo okolje. Tiste naravne, krajinske in kulturne vrednote, ki 
jih je dosedanje onesnaževanje že prizadelo, pa bo potrebno 
sanirati in jih ustrezno zavarovati. 

c) V prihodnjem razvoju slovenskega turizma bodo 
potrebna znatna naložbena sredstva. Za izgradnjo 48.800 
ležišč v turističnih namestitvenih zmogljivostih bi bilo treba 
vložiti okrog 90 milijard din (po cenah veljavnih konec leta 
1984), če pa upoštevamo še celotno dopolnilno ponudbo (pri 
kateri'sodeluje še vrsta drugih dejavnosti in ne samo turizem 

in gostinstvo) pa okrog 165 milijard din. Poleg naložb v nove 
zmogljivosti bodo v turizmu potrebne še naložbe v obnavlja- 
nje in adaptacije sedanjih zmogljivosti, z manjšimi naložbami 
pa bi izboljšali kakovost ponudbe. 

Finančni viri naložb so: lastna akumulacija, zdruzena sred- 
stva za uresničevanje perspektivnih programov, zdruzena 
sredstva proizvajalcev, povezanih v reprodukcijske kom- 
plekse sredstva domačih bank, skupna vlaganja s tujimi part- 
nerji in tuja posojila. Del naložbenih sredstev pa naj bi prispe- 
val zasebni sektor. Lastna investicijska sredstva dejavnosti 
gostinstva in turizma dosegajo največ 30% predvidenih inve- 
sticij v namestitvene zmogljivosti. 

d) Za uresničitev dolgoročnih razvojnih ciljev bi bilo 
potrebno zaposliti okrog 8.000 novih delavcev. Delež tistih z 
višjo in visoko izobrazbo bi moral biti glede na potrebe blizu 
10%. Zaradi multiplikativnih učinkov turizma bi bilo treba 
zaposliti še enkrat več delavcev v drugih dejavnostih, med 
katerimi so najpomembnejše agroživilstvo in različne dejav- 
nosti drobnega gospodarstva tudi v zasebnem sektorju. 

V prihodnjem razvoju turizma bi morali nameniti zelo veliko 
vlogo znanstvenoraziskovalnemu in razvojnemu delu: 
pospeševanju inventivnega dela in osvajanju sodobne tehno- 
logije. Še posebej je potrebno pospešiti uporabo informacij- 
ske tehnologije in zgraditi integralni informacijski sistem slo- 
venskega turizma. . . 

e) Slovenija bi morala razvijati integralni turistični izdelek, 
ki ga sestavljajo komplementarno: 

- turistični izdelek, ki ga ponuja obala z bližnjim zaledjem, 
-turistični izdelek slovenskih naravnih zdravilišč, 
- turistični izdelek, ki ga ponuja slovenski alpski in predalp- 

ski svet s Pohorjem, 
- turistični izdelek večjih urbanih, poslovnih in upravnih 

centrov, ki dopolnjujejo ponudbo treh prevladujočih zvrsti 
turistične ponudbe v Sloveniji. 

a f) prihodnji razvoj slovenskega turizma bi moral biti osredo- 
točen na turistična območja z že uveljavljenimi centri, tako 
da bi zagotovili njihovo organsko rast. Glede na razpoložljiva 
investicijska sredstva in pričakovane gospodarske učinke bi 
se razvijala še druga turistična območja in kraji. 

Konkretne investicijske odločitve bodo morale temeljiti na 
družbenoekonomskih kriterijih, s katerimi bo potekala selek- 
cija investicijskih programov. V turizmu morajo dosegati nove 
zmogljivosti bolj ugoden tečaj dinarja od dnevnega uradnega 
tečaja, dohodek pa mora zagotavljati stimulitivne nadpov- 
prečne osebne dohodke, realno neto akumulacijo in turi- 
stično rento. 

g) V prihodnjem razvoju turizma bi morali težiti h koncen- 
traciji osnovne turistične ponudbe na Obali, v zdraviliških 
krajih in na Bledu, v Kranjski gori in v Bovcu; v vseh drugih 
območjih pa bi morala biti turistična ponudba bolj razpršena. 
Za tranzitne potnike bi morali ponudbo koncentrirati na kri- 
žišču večjih prometnih tokov, mejnih prehodih, bencinskih 
črpalkah, informacijskih centrih, v bližini večjih urbanih sre- 
dišč in najpomembnejših turističnih zanimivostih. 

h) Prihodnji razvoj slovenskega turizma bo zahteval 
uspešno delo turističnih agencij, ki bodo morale prevzemati 
večji delež pri oblikovanju, ponudbi in trženju integralnega 
turističnega izdelka Slovenije. Zaradi povezovanja specializi- 
ranih turističnih izdelkov in storitev, dela na manjših tržiščih 
in povezovanja ponudbe v turistično manj razvitih krajih bi se 
morale razviti tudi manjše specializirane turistične organiza- 
cije na področju združenega in osebnega dela. 

i) Uspešen razvoj turizma zahteva strokovno in agresivno 
trženje. S turistično ponudbo in tržnim nastopom bi se 
morale turistične organizacije prilagajati povpraševanju, ki ze 
kaže obrise glavnih kvalitativnih sprememb: 

— poudarjanje pomena narave in vsega, kar je z njo pove- 
zano, 

— poudarjanje kulture družbe in posameznika, 
- vračanje v rojstno deželo, iskanje svojih »korenin« in s 

tem povezano utrjevanje narodnostne identitete in 
- poudarjanje identitete posameznika, njegove osebnosti 

in s tem zavračanje pravil in oblik masovnega obnašanja. 
Turističnemu povpraševanju na tujih trgih, turistični 

ponudbi Slovenije in strategiji dolgoročnega razvoja sloven- 
skega turizma bi se morala prilagoditi strategija ustvarjanja 
»imagea« slovenskega turizma doma in v tujini. 

j) OZD s področja turizma bi se morale povezovati z agro- 
živilskim kompleksom, s trgovino in s prometom. Sodelovanje 
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turističnega gospodarstva se mora razširiti tudi na področje 
ponudnikov iz drobnega gospodarstva. Posebej je treba 
usklajevati razvoj družbenega in zasebnega sektorja v 
turizmu. V turistično ponudbo bi se morale na osnovi komer- 
cialne pobude vključevati tudi različne društvene dejavnosti v 
okviru planinske, lovske, različnih športnih, kulturnih in dru- 
gih zvez ter društev. 

k) Zato da bi se uresničili dolgoročni razvojni cilji turizma, 
bi se moral razvijati zasebni sektor nadpovprečno hitro. 
Razvoj osebnega dela v povezavi z združenim delom bi moral 
biti osredotočen na turističnogostinsko ponudbo, trgovino, 
materialne in osebne storitve ter na turistično posredovanje. 

I) Razvoj turizma v dolgoročnem obdobju ne more biti 
premočrten. Zaradi velikih razvojnih zaostankov v tej dejav- 
nosti naj bi bile naložbe v nove zmogljivosti do leta 1990 
manjše, več pa bi bilo rekonstrukcij, adaptacij in modernizacij 
obstoječih turističnih zmogljivosti, tako da bi se povečala 
kakovost njihove ponudbe. V teh letih bi še širili in bogatili 
turistično ponudbo z dopolnilnimi aktivnostmi izvenpenzion- 
ske narave, tako da bi z bolj celovito in kakovostnejšo 
ponudbo ustvarili realno večjo potrošnjo tujih turistov. Za 
intenzivno investiranje v turizem po letu 1990 bi delovne 
organizacije morale izdelati idejne, razvojne, predinvesticij- 
ske in investicijske študije, tako da bi bile razvojne odločitve 
čim bolj strokovne in pretehtane. 

m) Slovenski turizem bi se moral povezovati tudi regi- 
onalno, kot npr, slovenska obala z Istro, slovenska zdravilišča 

s hrvaškimi, celotni slovenski turizem z jugoslovanskim in z 
deželnimi na območju Alpe-Jadran. 

n) Za razvoj turizma bi se morala angažirati vsa domača 
javnost, na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, še 
predvsem v turističnih območjih in v javnih službah, s katerimi 
se srečajo turisti. 

o) Uresničitev ciljev dolgoročnega razvoja slovenskega 
turizma je odvisna tudi od nekaterih elementov ekonom- 
skega sistema in ekonomske politike: 

- delovanja ekonomskih zakonitosti brez administrativ- 
nega oviranja, 
- usmerjanja družbene akumulacije glede na pričakovane 

narodnogospodarske učinke in strateške razvojne cilje, 
- pospeševanja izvoza blaga in storitev, 
- pospeševanja raziskovalnega, razvoja in strokovnega 

dela ter izobraževanja, 
- jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v procesu 

samoupravnega odločanja, 
- ustvarjanja pozitivne klime do razvoja turizma, še pose- 

bej na turističnih območjih, 
- pospeševanje konkurenčnosti slovenskega turizma, 
- spremljanja realnih podatkov o gospodarskih tokovih na 

področju turizma, kar velja še posebej za turistični devizni 
priliv in 

- razvoja zasebnega sektorja na vseh segmentih turistične 
ponudbe. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TURIZEM IN 
GOSTINSTVO 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval gradivo 
»Primerjalne prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji do 
leta 2000«, ki ga je pripravil Republiški komite za turizem in 
gostinstvo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska razi- 
skovanja v Ljubljani in na 60. seji dne 11. 4. sprejel na- 
slednje 

UGOTOVITVE IN PREDLOGE 

1. Ugotovitve 
1.1. Gradivo »Primerjalne prednosti za razvoj turizma v SR 

Sloveniji je realen prikaz prostorskih, ekonomskih in drugih 
možnosti, ki jih ima Slovenija za razvoj turizma v obdobju do 
leta 2000 in hkrati tudi primerna strokovna podlaga za pri- 
pravo planskih aktov v organizacijah združenega dela ter v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

1.2. Zaradi vpliva, ki ga ima turizem na razvoj različnih 
dejavnosti in panog, je potrebno za doseganje planskih ciljev 
na tem področju z izrabo primerjalnih prednosti, angažirati ne 
le organizacije združenega dela s področja gostinstva in turi- 
stičnega posredovanja, ampak vrsto različnih gospodarskih 
in drugih subjektov. V tem pogledu nudi gradivo nosilcem 

planiranja izhodišče za ekonomsko vrednotenje danosti na 
posameznih območjih in na celotnem ozemlju Slovenije ter 
prednosti specifičnega izvoza različnega blaga in storitev, ki 
jih ustvarja turizem. Zato je primerna podlaga tudi za usklaje- 
vanje planov in odločanje o prioritetah razvoja. 

2. Predlogi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga: 

2.1. Gospodarski zbornici Slovenije, da ob obravnavi 
osnutka Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1968 do leta 2000, obravnava tudi »Primerjalne prednosti za 
razvoj SR Slovenije do leta 2000« in z gradivom seznani ter 
spodbudi organizacija združenega dela, da pri načrtovanju 
razvoja in sprejemanju planskih aktov upoštevajo možnosti 
razvoja turizma ter izrabijo primerjalne prednosti, da bi tako 
dosegli zastavljene cilje na področju izvoza. 

2.2. Samoupravnim interesnim skupnostim materialne pro- 
izvodnje in izvršnim svetom skupščin občin, da upoštevajo 
»Primerjalne prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji do leta 
2000« kot kriterij pri pripravi njihovih planskih aktov. 

2.3. Odborom Skupščine SR Slovenije, da ob obravnavi 
osnutka Dolgoročnega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000, upoštevajo pri opredeljevanju 
strategije dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja tudi 
ugotovitve in predloge gradiva »Primerjalne prednosti za raz- 
voj turizma v Sloveniji do leta 2000«. 
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