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PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o volitvah 

in delegiranju v skupščine (ESA-727) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 
7. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
VOLITVAH IN DELEGIRANJU V SKUPŠČINE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 

1. člen 
V 29. členu zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 

(Uradni list SRS, št. 24/77 in 22/81) se doda nova 1. točka, ki se 
glasi: 

»1. skrbi za zakonitost volitev po tem zakonu v občini«. 
5. točka postane 6. točka in se dopolni tako, da se glasi: 
»6. daje pomoč volilnim komisijam v temeljnih samouprav- 

nih organizacijah in skupnostih in usklajuje njihovo delo,«. 
Sedanje 1. do 4. točka postanejo 2. do 5. točka, sedanja 6. 

točka pa postane 7. točka. 

2. člen 
V prvem odstavku 36. člena se za besedo: »Delegacije« 

doda beseda »samostojno«. 

3. člen 
Za 44. členom se dodata nova 44. a člen in 44. b člen, ki se 

glasita: 

44. a člen 
Dve ali več temeljnih organizacij združenega dela in delov- 

nih skupnosti, v katerih se po tem zakonu volijo delegacije, pa 
nimajo več kot 60 delovnih ljudi, lahko v skladu s samouprav- 
nim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih delegacij za 
delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Ne glede na število delovnih ljudi v temeljnih organizacijah 
in delovnih skupnostih iz prejšnjega odstavka lahko dve ali 
več temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti, ki so združene v delovni organizaciji, v skladu s samou- 
pravnim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih delegacij 
za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti, če so člani istih skupnosti in če gre za uresni- 
čevanje skupnih interesov in nalog na ravni delovne organiza- 
cije. 

44. b člen 
Dve ali več temeljnih organizacij združenega dela in delov- 

nih skupnosti, v katerih se v skladu s prvim odstavkom 48. 
člena tega zakona ne volijo delegacije, lahko v skladu s 
samoupravnim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih 
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti.« 

4. člen 
Za 48. členom se doda nov 48. a člen, ki se glasi: 

»48. a člen 
S statutom ali drugim splošnim aktom temeljne samou- 

pravne organizacije oziroma skupnosti se lahko določi, da 
opravlja delavski svet, skupščina krajevne skupnosti ali drug 
ustrezen organ upravljanja te organizacije oziroma skupnosti 
funkcijo deiegacije za delegiranje delegatov v skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti iz tretjega odstavka 1. 
člena tega zakona.« 

5. člen 
Za 131. členom se doda nov 131. a člen, ki se glasi: 

»131. a člen 
Volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji ozi- 

roma skupnosti lahko v soglasju z občinsko volilno komisijo 
izjemoma določi, da delavci, ki so na volilni dan odsotni, 
glasujejo pred tem dnevom, če gre za večje število delavcev in 
zaradi delovnega procesa ni mogoče zagotoviti njihove nav- 
zočnosti na ta dan. 

Glasovanje delavcev iz prejšnjega odstavka se ne more 
opraviti prej kot pet dni pred volilnim dnevom. 

Pristojna volilna komisija določi čas glasovanja iz prvega 
odstavka tega člena. 

O delu volilnega odbora pri glasovanju iz prvega odstavka 
tega člena se sestavi poseben zapisnik v skladu s prvim 
odstavkom 145. člena tega zakona. 

Zapisnik vsebuje podatke iz prvega odstavka 145. člena 
tega zakona in ga podpišejo člani volilnega odbora. 

Zapisnik se priključi zapisniku iz 145. člena tega zakona.« 

6. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 140. člena tega zakona se 

za besedo »zakona« črta pika in dodajo naslednje besede: 
»oziroma do ure, ki jo določi volilna komisija po tretjem 
odstavku 131. a člena tega zakona.« 

7. člen 
Za prvim odstavkom 145. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 
»Če se glasovanje po 131. a členu tega zakona ni opravljajo 

na celotnem volišču, so podatki iz zapisnika o teh volitvah 
sestavni del zapisnika iz prejšnjega odstavka.« 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

8. člen 
Za prvim odstavkom 150. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 
»Če občinska volilna komisija ugotovi nepravilnosti iz prejš- 

njega odstavka, opozori nanje Volilno komisijo v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

9. člen 
V 163. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovora 

zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora kakšne nepra- 
vilnosti pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno 
vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču, na 
katerem je vodil glasovanje ta volilni odbor ter odredi 
ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razve- 
ljavljeno.« 
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10. člen 
V 170. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pri ugotavljanju volilnih izidov v temeljnih organizacijah 

združenega dela in delovnih skupnostih se ne upoštevajo 
delavci teh organizacij in skupnosti, ki pri splošnih volitvah 

delegacij temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti niso glasovali, ker so na delu v tujini.« 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Izvršni svet 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, dne 24/7-1985, 
obravnavala predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine z osnutkom zakona. Zbori 
so sprejeli predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona in 
naročili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona in da pri pripravi predloga preuči in ustrezno 
upošteva predloge in pripombe delovnih teles skupščine in 
zborov ter pripombe delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona temeljito pre- 
učil vse pripombe in predloge iz razprave in v skladu z njimi 
dogradil nekatere zakonske rešitve, pri čemer pa se v vsebin- 
skem pogledu predlog zakona od osnutka bistveno ne razli- 
kuje. V skladu s tem je dopolnjen drugi odstavek 44. a člena 
zakona (3. člen predloga zakona), tako, da je povsem jasno, 
da se skupna delegacija v delovni organizaciji oblikuje le v 
primeru, če gre pri tem za uresničevanje skupnih interesov in 
nalog na ravni delovne organizacije. Način oblikovanja 
skupne delegacije je s tem usklajen tudi s stališči in sklepi 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih in s predlogi analize o tej proble- 
matiki. Ob upoštevanju danih pripomb in predlogov je 
ustrezno spremenjen tudi 8. člen predloga zakona, in sicer 
tako, da je iz besedila določbe razvidno, da je občinska volilna 
komisija, ki ugotovi kakšne bistvene nepravilnosti pri izvedbi 
volitev v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupno- 
sti, v skladu z naloženo ji skrbjo za zakonitost volitev v občini, 
dolžna opozoriti na te nepravilnosti pristojno volilno komisijo. 

Pri obravnavi predloga za izdajo z osnutkom zakona so bile 
dane tudi nekatere pripombe in predlogi, ki jih predlagatelj ni 
mogel upoštevati. 

K 36. členu zakona (2. člen predloga zakona) je bila dana 
pripomba, da predlagana dopolnitev ne rešuje v celoti možno- 
sti napačnega tolmačenja tega člena, ker v praksi prihaja do 
zamenjavanja četrtega in prvega odstavka tega člena, vsled 
česar je večkrat v preteklosti prihajalo do oblikovanja skupnih 
delegacij delovnih ljudi - kmetov in delavcev v zadrugah. 
Predlagatelj glede tega meni, da je besedilo četrtega odstavka 
36. člena veljavnega zakona povsem jasno, saj se nanaša le na 
oblikovanje skupnih delegacij kmetov in delavcev, pri katerih 
so ti zaposleni. V prvem odstavku omenjenega člena pa je 
določeno, da delegacije samostojno oblikujejo delovni ljudje 
- kmetje, ki združujejo svoje delo in delovna sredstva v 
zadrugah in drugih oblikah trajnejšega sodelovanja z organi- 
zacijami združenega dela - torej združeni kmetje. Gre torej za 
dva povsem različna položaja. 

Glede istega člena veljavnega zakona je bilo tudi predla- 
gano, da se njegovo besedilo dopolni tako, da bo v občinah z 
manjšim številom kmetov omogočena enotna skupnost kme- 
tov za izvolitev delegacije. Tak predlog je po mnenju predla- 
gatelja v nasprotju z veljavnim konceptom zakona pa tudi z 
ustavnim načelom, po katerem združeni kmetje enakopravno 
upravljajo skupaj z delavci organizacije, v katero so združili 
svoje delo in sredstva, in s katero trajno sodelujejo, to organi- 
zacijo. Zaradi tega pri oblikovanju delegacije ni mogoče ena- 
čiti združenih kmetov in ostalih kmetov. 

V zvezi s pripombo k zakonski opredelitvi pojma »volišče« 
predlagatelj meni, da zakona glede tega vprašanja ne bi bilo 
treba dopolnjevati, saj doslej v praksi ni povzročalo nikakrš- 
nih težav. 

Glede organiziranja volitev je bil dan predlog, da bi v 
manjših temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih, kjer 
je organizirano eno glasovalno mesto, volilna komisija lahko 
opravljala tudi delo volilnega odbora. Takega predloga ni 

mogoče sprejeti, saj imata volilna komisija in volilni odbor v 
volilnem postopku povsem samostojne in ločene naloge. 

K 31. členu veljavnega zakona je bil dan predlog, da bi se 
dopolnil v tem smislu, da bi se za vse volitve imenoval en ali 
največ dva volilna odbora. Tega predloga prav tako ni 
mogoče sprejeti, ker je volilni postopek za posamezne vrste 
volitev različen in terja zato tudi posebne organe, ki vodijo 
volitve. 

Glede pripombe, da ni povsem jasno, za katere samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti lahko opra- 
vlja delavski svet funkcijo delegacije, meni predlagatelj, da je 
iz določbe tretjega odstavka v povezavi s prvim odstavkom 1. 
člena veljavnega zakona razvidno, za katere samoupravne 
interesne skupnosti gre. Zakon namreč določa, da so to tiste 
samoupravne interesne skupnosti, ki ne sodelujejo v delu 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in ki opravljajo dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena. To so samoupravne 
interesne skupnosti otroškega varstva, socialnega skrbstva, 
telesne kulture, zaposlovanja in samoupravne stanovanjske 
skupnosti. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj delavski svet upo- 
rabnika ne bi mogel opravljati funkcijo delegacije za skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti. Glede tega veljajo 
že doslej večkrat ponovljeni razlogi za stališče, da delavski 
svet ne more opravljati funkcijo delegacije. Delavski svet je 
namreč že dovolj obremenjen z dolžnostmi, ki jih ima znotraj 
temeljne organizacije in bi ga te dodatne dolžnosti preveč 
obremenile ter mu s tem otežkočale opravljanje njegove 
temeljne funkcije. 

Dana je bila tudi pripomba, da bi bilo treba vnesti v zakon 
določbo o načinu volitev in ugotavljanju večine za skupne 
delegacije, ker bi v takem primeru volitve potekale v delovnih 
okoljih z različnim številom volivcev. Predlagatelj meni, da je 
to vprašanje, ki ga bo treba urediti s samoupravnim sporazu- 
mom, s katerim bodo temeljne organizacije in delovne skup- 
nosti oblikovale skupno delegacijo.. Ugotavljanje potrebne 
večine za izvolitev delegatov kot tudi način volitev nasploh je 
ustrezno urejen že v do sedaj veljavnem zakonu. Tudi v 
sedanji ureditvi poznamo skupne delegacije pri delovnih 
skupnostih državnih organov in drugih delovnih skupnostih, 
pa se v praksi niso pojavljale težave v zvezi s temi vprašanji. 
Zato predlagatelj ocenjuje, da zakona ni potrebno dopolnje- 
vati v tej smeri. 

V zvezi s pobudo, po kateri naj bi bila v zakonu tudi 
možnost, da se oblikuje skupna delegacija za delegiranje v 
zbor združenega dela občinske skupščine v manjših organi- 
zacijah in skupnostih (zlasti v tako imenovanih »dislociranih« 
enotah, ki imajo svoj sedež na območju druge občine), v 
katerih v skladu s prvim odstavkom 48. člena veljavnega 
zakona vsi delavci opravljajo funkcijo delegacije, predlagatelj 
ugotavlja, da takšna rešitev ni možna, ker bi bila v nasprotju s 
156. členom ustave Socialistične republike Slovenije. Predla- 
gatelj pa meni, da se ta problem že po obstoječi ureditvi lahko 
razrešuje prek združevanja v konference delegacij. 

V razpravah k predlogu za izdajo z osnutkom zakona je bilo 
danih tudi nekaj pripomb na zapletenost volilnega sistema, 
obenem pa je bilo izraženo, da se je z dopolnitvami tega 
zakona pričakovalo večje spremembe in dopolnitve. Pri tem je 
vendarle treba ugotoviti, da vrsta izrečenih pripomb vse bolj 
izzveneva v spoznanje, da vzroki za nekatere slabosti v delo- 
vanju volilnega sistema praviloma niso v samem sistemu, 
temveč v njegovem uresničevanju. To seveda ne pomeni, da 
ni nadaljnjih potreb po spreminjanju in dopolnjevanju volil- 
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nega sistema. Slednje, ki bodo pomenile nadaljnje dograjeva- 
nje volitev v delegatskem sistemu, pa bodo možne šele ob 
rezultatih kritične analize delovanja političnega sistema soci- 
alističnega samoupravljanja. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 

sredstev. Ker imajo nekatere predlagane rešitve za posledico 
racionalizacijo dosedanjih volilnih opravil, bodo stroški za 
njihovo izvajanje predvidoma manjši, kar velja tudi za obseg 
administrativnih del in nalog, ki jih je potrebno opraviti ob 
splošnih volitvah. 

DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH IN 
DELEGIRANJU V SKUPŠČINE, KI SE 
DOPOLNJUJEJO 

29. člen 
Občinska volilna komisija: 
1. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z glasova- 

njem o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinskih 
skupščin, 

2. ugotavlja, ali je lista za delegate družbenopolitičnega 
zbora v občinski skupščini sestavljena v skladu z zakonom in 
jo objavi, 

3. imenuje volilne odbore na voliščih za glasovanje o izvoli- 
tvi delegatov v družbenopolitični zbor občinskih skupščin, 
opravlja inštruktažo teh odborov, skrbi za pravilnost njiho- 
vega dela in nadzoruje njihovo delo, 

4. ugotavlja izide glasovanja na voliščih iz prejšnje točke in 
jih razglaša ter daje poročila o izidu glasovanja, 

5. daje pomoč volilnim komisijam v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, 

6. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

36. člen V 
Delegacije oblikujejo delovni ljudje - kmetje, ki združujejo 

svoje delo in delovna sredstva v zadrugah in v drugih oblikah 
trajnejšega sodelovanja z organizacijami združenega dela. 

Če delovni ljudje - kmetje trajneje sodelujejo po prejšnjem 
odstavku z več samoupravnimi organizacijami, oblikujejo 
delegacije po svoji odločitvi v tisti izmed njih, s katero je 
njihovo povezovanje intenzivnejše oziroma njihov interes pre- 
težen. 

Kmetje, ki trajneje ne sodelujejo s samoupravnimi organiza- 
cijami, oblikujejo na pobudo samoupravnih organizacij iz 
prvega odstavka tega člena ali organizacij Socialistične zveze 
skupnost za volitve delegacij s samoupravnim sporazumom. 
Če samoupravni sporazum ni sklenjen, se oblikuje skupnost 
na način, kot to določi občinska skupščina. 

Skupaj s kmeti oblikujejo delegacije delavci, s katerimi ti 
združujejo svoje delo in sredstva. 

Za kmete po tem zakonu se štejejo vsi aktivni kmečki 
proizvajalci, ki jim je delo v kmetijstvu osnovna dejavnost in 
so stari, nad 15 let. 

44. člen 
V temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti, v kateri se 

po tem zakonu volijo delegacije, se izvolijo posebne delega- 
cije za skupščino vsake samoupravne interesne skupnosti. 

Če ni pogojev za izvolitev posebne delegacije za vsako 
samoupravno interesno skupnost, se izvoli ena ali več združe- 
nih delegacij za delegiranje v dve ali več samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za vsebinsko sorodna ali med seboj pove- 
zana področja. 

V skladu z načeli iz prejšnjega odstavka se lahko izvoli 
združena delegacija predvsem za delegiranje delegatov v 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki delujejo na 
področju socialnega varstva. 

Če temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost 
nima pogojev za izvolitev nobene posebne oziroma združene 
delegacije, izvoli splošno delegacijo za skupščine vseh samo- 
upravnih interesnih skupnosti, v katere delegira svoje dele- 
gate. 

Temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost 
določi s svojim statutom ali drugim splošnim aktom, katere 
delegacije za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
bo imela, pri čemer mora upoštevati zlasti svoje interese, 
velikost, prostorsko razčlenjenost oziroma razčlenjenost 
delovnega procesa, razvitost, število prebivalstva, delovnih 
ljudi oziroma delavcev in druge okolnosti, ki vplivajo na tako 
odločitev. 

Delovne skupnosti, ki oblikujejo skupno delegacijo, dolo- 
čijo po merilih iz prejšnjega odstavka s samoupravnim spora- 
zumom (39. člen), katere delegacije za delegiranje v skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti bodo izvolile. 

48. člen 
V temeljni organizaciji združenega dela in delovne skupno- 

sti, ki nima več kot 30 delovnih ljudi, opravljajo funkcijo, 
delegacije vsi delovni ljudje. 

S statutom ali drugim splošnim aktom organizacije oziroma 
skupnosti iz prejšnjega odstavka, ki ima najmanj 20 delovnih 
ljudi, se lahko sklene, da bo organizacija oziroma skupnost 
volila delegacije. 

131. člen 
Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komi- 

sijo določi, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. 
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje delovnim 
ljudem, ki imajo različen delovni čas. 

Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komi- 
sijo določi, da traja glasovanje na volilni dan najmanj 12 ur 
tudi v drugačnem času, kot je določen v prejšnjem odstavku, 
če to zahteva delovni proces v temeljni organizaciji združe- 
nega dela oziroma delovni skupnosti. 

Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka se glaso- 
vanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. 
uri. 

140. člen 
Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure oziroma do ure, ki 

jo določi volilni odbor po 131. členu tega zakona. Samo zaradi 
nereda sme volilni odbor glasovanje prekiniti, dokler se ne 
napravi red. V zapisnik se vpiše, zakaj je bilo glasovanje 
prekinjeno in za koliko časa. 

Ob uri, določeni v prvem odstavku, se volišče zapre, po tem 
času se ne sme nikogar več pustiti na volišče; delovni ljudje in 
občani, ki so že na volišču, pa imajo pravico glasovati. Ce je 
bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno za več kot eno uro, 
se glasovanje podaljša za toliko časa, kolikor je bilo preki- 
njeno nad eno uro. 

145. člen 
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja 

pri volitvah delegacij se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko 
je na območju volišča volilnih upravičencev po volilnem ime- 
niku; koliko ljudi je glasovalo po volilnem imeniku; koliko jih 
je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po 
glasovnicah; koliko glasov je dobil posamezen kandidat; 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi 
morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega 
odbora. 

150. člen 
Če volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji 

oziroma skupnosti ugotovi, da so bile pri volitvah članov 
delegacije na posameznih voliščih ali na vseh voliščih take 
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi 
glasovanje na posameznih ali na vseh voliščih v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti ter odredi 
ponovne vodlitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje 
razveljavljeno. Volilna komisija v temeljni samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti obvesti o tem občinsko volilno 
komisijo. 

Če občinska volilna komisija ugotovi, da so bile pri glasova- 
nju o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinske 
skupščine na posameznih ali na vseh voliščih nepravilnosti iz 
prvega odstavka tega člena, razveljavi glasovanje na posa- 
meznih ali na vseh voliščih v občini ter odredi ponovne volitve 
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 
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163. člen 
Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc, na 

katerih so bili predlagani kandidati za člane delegacij ali 
zaradi nepravilnosti pri delu konferenc, na katerih se obrav- 
nava predlog za odpoklic članov delegacije ter zaradi nepra- 
vilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah oziroma pri 
glasovanju o odpoklicu člana delegacije, ima vsak kandidat 
oziroma član delegacije, katerega odpoklic se predlaga in 
vsak delovni človek in občan, ki ima pravico odločati na 
kandidacijski oziroma na konferenci za odpoklic, pravico 
vložiti ugovor pri pristojni volilni komisiji. 

Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovorov, 
ki so bili vloženi pred potekom roka, določenega za predloži- 
tev kandidatne liste v presojo skladnosti z zakonom, kakšne 

nepravilnosti pri delu kandidacijske konference, ki so ali bi 
lahko bistveno vplivale na določitev kandidatne liste oziroma 
na predlaganje kandidatov, razveljati delo kandidacijske kon- 
ference, na kateri je prišlo do takih nepravilnosti ter o tem 
obvesti kandidacijsko konferenco oziroma odredi, da se v 
določenem roku skliče nova kandidacijska konferenca. 

170. člen 
Osebe, ki pri splošnih volitvah delegacij krajevnih skupnosti 

in delegatov družbenopolitičnega zbora občinskih skupščin 
ne morejo glasovati, ker so na začasnem delu v tujini, se na 
voliščih, na katerih imajo pravico glasovati za te delegacije 
oziroma delegate, ne upoštevajo pri ugotavljanju volilnih 
izidov. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

(ESA-735) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 
7. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU DELEGATOV 
ZA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 

1. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

5. člen 
Lista kandidatov mora imeti najmanj toliko kandidatov, kot 

je treba izvoliti delegatov.« 

2. člen 
Za prvim odstavkom 9. člena se dodata nova drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita: 
»Če je na kandidatni listi več kandidatov, kot je treba izvoliti 

delegatov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ gla- 
sov, pri čemer morajo dobiti večino glasov iz prvega odstavka 
tega člena. Če ni bilo izvoljenih toliko kandidatov, kot je treba 
izvoliti, delegatov, se glede tistih kandidatov, ki so dobili 
največ glasov, pa niso dobili potrebne večine glasov, glasova- 

nje ponovi. Glasovanje se ponovi samo za toliko kandidatov, 
kolikor je še potrebno izvoliti delegatov. 

Če je bilo pri prvem glasovanju izvoljenih več kandidatov, 
kot je treba izvoliti delegatov, ker jih je dvoje ali več med njimi, 
ki so dobili najmanj glasov, dobilo enako število glasov, se 
glede teh kandidatov z enakim številom glasov opravijo 
ponovne volitve.« 

Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Če po določbah iz prvega in drugega odstavka ne pride do 
izvolitve, se za delegatska mesta, ki so zaradi tega ostala 
nezasedena, ponovi ves kandidacijski postopek in postopek 
glasovanja.« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Izvršni svet 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, dne 24. 7. 1985, 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in.odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ z osnutkom 
zakona. . . 

Glede na to, da v skupščinski razpravi k predlogu za izdajo 

zakona z osnutkom ni bilo spreminjevalnih predlogov ozi- 
roma pripomb, je predlog zakona oblikovan v enakem bese- 
dilu kot osnutek zakona. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev niti posebej povečevalo obsega administrativih del in 
nalog. 
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DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH IN 
ODPOKLICU DELEGATOV ZA ZBOR 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ, KI SE DOPOLNJUJEJO OZIROMA 
SPREMINJAJO 

5. člen 
Lista kandidatov za delegate v zboru republik in pokrajin 

mora imeti toliko kandidatov, kot je treba izvoliti delegatov. 

9. člen 
Za delegate v zboru republik in pokrajin so izvoljeni tisti 

kandidati, za katere je glasovala večina vseh delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

Če po določbi iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve, 
se za tiste delegate, ki niso dobili potrebne večine, ponovi ves 
kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

PREDLOG ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu živali (ESA-618) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 
25. 7. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
ŽIVALI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 
85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

nije in podlagi 215. in 216 člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 
- dr. Dušan PIRIH, direktor Republiške veterinarske 

uprave. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Zdravstveno varstvo živali je dejavnost, ki zagotavlja prepre- 

čevanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni, preprečeva- 
nje bolezni, ki so skupne živalim in ljudem, proizvodnjo in 
promet zdravstveno neoporečnih surovin živalskega izvora, 
proizvodov živalskega izvora in krmil, nemoteno reprodukcijo 
živali in varstvo okolja na področju reje živali in proizvodnje in 
prometa surovin živalskega izvora, proizvodov živalskega 
izvora in krmil. 

2. člen 
(1) Zdravstveno varstvo živali po tem zakonu obsega: 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi in zajedavskimi 

boleznimi, določenimi v tem zakonu in v zveznem zakonu o 
varstvu živali pred kužnimi boleznimi (preprečevanje, ugota- 
vljanje, zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kužnih bo- 
lezni); 

- varstvo ljudi pred zoonozami in pred obolenji, ki jih lahko 
povzročijo zdravstveno oporečne surovine živalskega izvora 
in proizvodi živalskega izvora: 

- preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje in zdravljenje dru- 
gih kužnih in zajedavskih bolezni ter intoksikacij, ki lahko 
povzročijo zdravstveno oporečnost surovin živalskega izvora 
in proizvodov živalskega izvora ter s tem ogrožajo zdravje 
ljudi; 

- reprodukcijo živali (pridobivanje in priprava živalskega 
semena za osemenjevanje, preprečevanje plodnostnih motenj 
in dednih bolezni, zdravje plemenskih živali in sposobnost za 
razmnoževanje, osemenjevanje živali, presajanje zarodkov in 
drugi posegi v organizem, s katerimi se želi doseči boljše 
zdravstveno in proizvodno stanje); 

- preprečevanje kontaminacije okolja s povzročitelji in pre- 
našalci kužnih bolezni (dezinfekcija in druge oblike dekonta- 
minacije), odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov žival- 
skega izvora, ugotavljanje in preprečevanje kontaminacije 
surovin in živil živalskega izvora, krmil in vode za napajanje s 
kontaminanti okolja: 
- preskrbo z zdravili in instrumentarijem, ki se uporablja v 

veterini (izdelava, zaloge, promet zdravil, diagnostičnih sred- 
stev in drugega pomožnega materiala); 

- zagotavljanje priprav za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito ter delovanje veterinarske službe v 

vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 
Usposabljanje veterinarskih enot in drugih struktur civilne 
zaščite ter veterinarske službe v teritorialni obrambi; 

- organiziranje veterinarske prosvete in vzgoje imetnikov 
živali in prebivalstva, izobraževanje veterinarskih delavcev; 

- preprečevanje in zdravljenje organskih, presnovnih, 
vzrejnih in deficitarnih bolezni; 

•- gospodarske in kozmetične operacije na živalih; 
- zaščito živali pri izvajanju zdravstvenega varstva živali; 
- varstvo okolja v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ter 

proizvodnjo zdravstveno neoporečne hrane; 
- druge zadeve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. 
(2) Zadeve zdravstvenega varstva živali iz 1.do 8. alinee 

prejšnjega odstavka so posebnega družbenega pomena. 

3. člen 
(1) Zdravstveno varstvo živali opravljajo storkovno usposo- 

bljeni delavci v veterinarskih organizacijah, samoupravno or- 
ganizirani: 

- v veterinarskih organizacijah združenega dela; 
- v drugih organizacijah združenega dela, za katere ta 

zakon določa, da poleg drugih dejavnosti lahko opravljajo 
tudi zdravstveno varstvo živali. 

(2) Zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati z 
osebnim delom samostojno kot poklic. 

(3) Nadzorstvo nad izvajanjem zdravstvenega varstva živali 
opravlja veterinarska inšpekcija. 

4. člen 
Veterinarska storitev po tem zakonu je rezultat vloženega 

dela izvajalcev in je namenjena: 
- varovanju in izboljševanju zdravja živali; 
- preprečevanju in zatiranju bolezni, ugotavljanju, diagno- 

sticiranju in zdravljenju bolnih in poškodovanih živali; 
- zagotavljanju preventivnih ukrepov za varstvo zdravja 

prebivalstva pred zoonozami in zastrupitvami z živili; 
- zagotavljanju nemotene reprodukcije živali in ohranjanju 

ter izboljšanju fizioloških lastnosti živali zaradi povečanja 
proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane; 

- varstvu in zboljševanju človekovega okolja in higienskih 
razmer; 

- zagotavljanju takih veterinarsko-sanitarnih pogojev, ki 
bodo pozitivno vplivali na razvoj izvoza in mednarodnega 
prometa. 
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5. člen 
(1) Imetniki živali, delavci, drugi delovni ljudje in občani so 

dolžni skrbeti za zdravje živali in ne smejo ogrožati zdravja 
ljudi, živali in okolja. 

(2) Imetniki živali, delavci, drugi delovni ljudje in občani 
imajo po tem zakonu pravico do predpisanega najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali. 

(3) Imetniki živali, delavci, delovni ljudje in občani si na 
podlagi sporazuma z izvajalci veterinarskih storitev lahko 
zagotovijo tudi širši obseg zdravstvenega varstva živali, kot ga 
določa ta zakon. 

(4) Pristojni organ družbenopolitične skupnosti ukrepa v 
škladu s tem zakonom, če rti zagotovljen predpisani najmanjši 
obseg zdravstvenega varstva živali. 

6. člen 
Delavci v veterinarskih organizacijah morajo z ustrezno 

organiziranostjo in delom zagotoviti zadovoljevanje potreb in 
interesov po vseh veterinarskih storitvah, določenih v tem 
zakonu, v programih zdravstvenega varstva živali, v samou- 
pravnih sporazumih in pogodbah z uporabniki. 

7. člen 
Družbenopolitične skupnosti, veterinarske, kmetijske in 

druge organizacije združenega dela ter posamezniki so dolžni 
zagotoviti ustrezne službe in materialna sredstva za zdrav- 
stveno varstvo živali. 

8. člen 
(1) Z varstvom živali pred kužnimi boleznimi so po tem 

zakonu mišljeni veterinarsko-sanitarni ukrepi za preprečeva- 
nje, ugotavljanje, zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni, 
ukrepi za varstvo zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami z 
živili živalskega izvora ter drugi za varstvo živali pred kužnimi 
boleznimi potrebni ukrepi. 

(2) Zoonoze so kužne bolezni, ki se po naravni poti prena- 
šajo med živalmi vretenčarji in človekom. 

(3) Z epizootijo kužne bolezni so po tem zakonu mišljeni 
številnejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost pri- 
merov, čas, kraj in prizadete vrste živali presegajo pričako- 
vano število primerov. Za epizootijo kužne bolezni se šteje 
tudi pojav številnejših obolevanj ali poginov živali, katerih 
povzročitelj ni znan. 

(4) Za okuženo območje se šteje območje, na katerem je 
eden ali več virov okužbe in na katerem so dane možnosti za 
širjenje bolezni. 

(5) Za ogroženo območje se šteje območje, na katerem so 
podane možnosti za širjenje bolezni. 

(6) Imetniki živali so organizacije združenega dela in druge 
organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom ali 
gojitvijo živali. 

(7) Pojmi: žival, proizvodi živalskega izvora (v nadaljnjem 
besedilu: proizvodi), surovine živalskega izvora (v nadaljnjem 
besedilu: surovine) in odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem 
besedilu: odpadki) iz zveznega zakona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (v nadaljnjem bese- 
dilu: zvezni zakon) se v enakem pomenu uporabljajo tudi v 
tem zakonu. 

9. člen 
Za vloge, potrdila, odločbe in zdravstvena spričevala iz 

zveznega in tega zakona se taksa ne plačuje. 

II. TEMELJNA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

10. člen 
Za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti organizirana naslednja temeljna področja zdrav- 
stvenega varstva živali, na katerih veterinarskih delavci opra- 
vljajo veterinarske storitve: 

1. osnovna veterinarska dejavnost, 
2. veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena, 
3. osnovna diagnostična dejavnost, 
4. zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih, 
5. preskrba z zdravili in sanitetnim materialom, 
6. specialistična veterinarska dejavnost. 

11. člen 
Osnovna veterinarska dejavnost obsega: 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi (pre- 

prečevanje, klinično ugotavljanje, laboratorijsko ugotavljanje, 
zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kužnih bolezni); 

- skrb za zdravje plemenskih živali in sposobnost za raz- 
množevanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravlja- 
nje jalovosti ter umetno osemenjevanje; 

- zdravstveno varstvo vseh živali pred drugimi boleznimi 
(parazitarne bolezni, zastrupitve ipd.); 

- zdravljenje bolnih živali; 
veterinarsko prosveto in vzgojo ter izobraževanje imetni- 

kov živali in delavcev v zvezi z izvajanjem osnovne veterinar- 
ske dejavnostir 

- druge osnovne veterinarske dejavnosti (zdravljenje 
organskih, vzrejnih, presnovnih in deficitarnih bolezni, kirur- 
ško zdravljenje ipd.). 

12. člen 
Veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena obsega: 
- sistematično odkrivanje, preprečevanje in zatiranje 

zoonoz pri domačih in drugih živalih; 
- izvajanje preventivnih ukrepov za varstvo prebivalstva 

pred zoonozami; 
- veterinarsko-sanitarne preglede živali, proizvodov, suro- 

vin, živalskega semena, krmil, vode in odpadkov v proizvodnji 
in prometu - ugotavljanje zdravstvene neoporečnosti; 

- proučevanje epizootiološke situacije; 
- preprečevanje moter.j v reprodukciji živali in bolezni vi- 

mena; 
- izvajanje veterinarsko-higienskih ukrepov za varstvo in 

zboljševanje človekovega okolja, za izboljšanje zoohigienskih 
razmer in veterinarsko-sanitarne preventive; 
- sodelovanje pri načrtovanju objektov in obratov s stališča 

zdravstvenega varstva živali in ljudi ter okolja; 
- sistematično izobraževanje in vzgoja imetnikov živali ozi- 

roma delavcev in prebivalstva o zdravstvenem varstvu živali in 
o veterinarsko-sanitarni preventivi in higieni (organizirano 
veterinarsko prosvetljevanje) 

13. člen 
Osnovna diagnostična dejavnost obsega: 

- patoanatomsko diagnostiko, parazitološke in osnovne 
bakteriološke ter serološke preiskave materiala živali, suro- 
vin, odpadkov in odplak za diagnostiko živalskih kužnih, para- 
zitamih in drugih bolezni; 

- preiskave živali, surovin in proizvodov zaradi ugotovljanja 
uporabnosti za prehrano ljudi ter zdravstvene neoporečnosti; 

- preiskave krmil ter surovin in aditivov, ki so namenjeni za 
proizvodnjo krmil za zdravstveno neoporečnost; 

- proučevanje epizootiološke situacije in zdravstvene 
neoporečnosti surovin, proizvodov, krmil in vode na območju 
regije in sodelovaja pri proučevanju novih diagnostičnih 
metod; 

- sodelovanje pri veterinarskih storitvah po posebej dogo- 
vorjenih raziskovalnih programih; 

- druge diagnostične dejavnosti za varstvo zdravja živali in 
ljudi ter okolja in za pospeševanje proizvodnje zdravstveno 
neoporečne hrane 

14. člen 
Zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih ob- 

sega: 
- pridobivanje, skladiščenje in razdeljevanje živalskega se- 

mena; 
- sistematično interno nadzorstvo zdravja plemenjakov in 

njihove sposobnosti za razmnoževanje; 
- sistematično interno nadzorstvo nad pridobivanjem, skla- 

diščenjem in raideljevanjem živalskega semena; 
- zdravstveno varstvo plemenjakov pred kužnimi in drugimi 

boleznimi; 
- zdravljenje bolnih živali v osemenjevalnem središču; 
- sodelovanje pri presajanju zarodkov; 
- izobraževanje in vzgojo delavcev osemenjevalnega sre- 

dišča o veterinarski preventivi in ukrepih. 
15. člen 

Preskrba z zdravili in sanitetnim materialom obsega: 
- promet gotovih zdravil, bioloških preparatov in drugih 
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farmakoloških sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja 
živali; 

- izdelavo in promet magistralnih zdravil in galenskih pre- 
paratov; 

- preskrbo s pomožnimi sredstvi ter instrumentarijem; 
- zagotovitev preskrbe v izrednih razmerah. 

16. člen 
Specialistična veterinarska dejavnost obsega: 
- specialistično zdravstveno varstvo živali; 
- biološke poskuse, patomorfološke, bakteriološke, serolo- 

ške, parazitološke, virološke, mikološke, toksikološke in 
druge preiskave živali, proizvodov, surovin, semena za ose- 
menjevanje živalskih kužnih, parazitarnih in drugih bolezni 
oziroma za ugotavljanje zdravstvene neoporečnosti ter kon- 
trolo imunosti živali po nekaterih vakcinacijah; 

- preiskave surovin, proizvodov in aditivov zaradi ugotavlja- 
nja bioloških residuov in drugih snovi, ki lahko škodujejo 
zdravju živali ali posredno zdravju ljudi; 

- presajanje zarodkov; 
- proučevanje epizootiološke situacije; zdravstvenega sta- 

nja živali, fiziologije in patologije reprodukcije in oplojevanja 
živali in zdravstvene neoporečnosti surovin, proizvodov, vode 
in krmil na območju republike ter neposredno reševanje vpra- 
šanj živinorejske proizvodnje in tehnologije s stališča zdrav- 
stvenega varstva; 

- razvijanje in izvajanje novih kliničnih in laboratorijskih 
metod za diagnostiko in zdravljenje; 

- preverjanje rezultatov laboratorijske preiskave, laborato- 
rijskih testov in metod na področju osnovne diagnostike kuž- 
nih bolezni iz tega zakona; 
- veterinarske storitve po posebej dogovorjenih raziskoval- 

nih programih in posredovanju novih veterinarsko-medicin- 
skih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela; 

- preiskave in preizkušanja bioloških, kemično-farmacevt- 
skih in dietetičnih pripravkov; 

- raziskave in uvajanje proizvodnje zdravil, bioloških pri- 
pravkov in drugih pripomočkov za ohranjevanje in restitucijo 
zdravja živali; 

- proučevanje nevarnosti v vojni, ob naravnih in drugih 
nesrečah ter izrednih razmerah, razvoja enotne veterinarske 
doktrine in načrtovanje ukrepov za zdravstveno varstvo živali; 

- sodelovanje pri načrtovanju in gradnji objektov ter obra- 
tov s stališča zdravstvenega varstva živali in ljudi ter okolja. 

III. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

17. člen 
Za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti v občini, širšem območju in republiki organizirana 
vsaj naslednja temeljna strokovna področja zdravstvenega 
varstva živali: 

- za območje občine: osnovna veterinarska dejavnost ter 
preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 

- za območje občine, ki ima organizirano osemenjevalno 
središče tudi zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnem 
središču; 

- za širše območje: veterinarsko-sanitarna preventiva in 
higiena ter osnovna diagnostična dejavnost; 

- za območje republike: specialistična veterinarska dejav- 
nost 

18. člen * 
Zdravstveno varstvo živali iz prejšnjega člena tega zakona 

se zagotavlja: 
1. s sprejemanjem in izvajanjem samoupravnih sporazu- 

mov in dogovorov o temeljih planov, drugih samoupravnih 
sporazumov ali pogodb med uporabniki in izvajalci; 

2. s predpisanim najmanjši.m obsegom zdravstvenega var- 
stva živali, ki ga za varstvo pred kužnimi boleznimi določa ta 
zakon. 

1. Družbenoekonomski odnosi med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva 
živali 

19. člen 
(1) Družbenoekonomski odnosi v zvezi z zagotavljanjem 

pravic do zdravstvenega varstva živali se uresničuje predvsem 
v neposrednih odnosih med uporabniki in izvajalci zdravstve- 
nega varstva (neposredna svobodna menjava dela). 

(2) Uporabniki in izvajalci veterinarskih storitev uresniču- 
jejo neposredno svobodno menjavo dela na podlagi samou- 
pravnega ugotavljanja potreb in interesov na področju zdrav- 
stvenega varstva živali. 

20. člen 
(1) Uporabniki v svobodni menjavi dela na področju zdrav- 

stvenega varstva živali so: 
- živinorejci, združeni v organizacijah združenih kmetov; 
- delavci v organizacijah združenega dela s področja živi- 

noreje; 
- imetniki živali, združeni v rizični skupnosti za kmetijstvo 

pri zavarovalni skupnosti; 
- delavci v organizacijah združenega dela s področja pro- 

meta živali, obdelave in predelave surovin, proizvodov in 
odpadkov; 

- delovni ljudje in občani, organizirani v čebelarskih, lov- 
skih, ribiških, kinoloških in drugih organizacijah za rejo živali; 

- drugi uporabniki zdravstvenega varstva živali. 
(2) Izvajalci v svobodni menjavi dela na področju zdravstve- 

nega varstva živali so veterinarski delavci v veterinarskih 
organizacijah, ki opravljajo veterinarske storitve in izvajajo 
programe veterinarskih storitev. 

21. člen 
Udeleženci v neposredni svobodni menjavi dela se sporazu- 

mevajo zlasti o programu zdravstvenega varstva živali, ki 
obsega vrste in število veterinarskih storitev, o standardih 
veterinarskih storitev, o normativih in drugih pogojih izvrševa- 
nja veterinarskih storitev, o zagotavljanju pogojev za znan- 
stveni, strokovni, kadrovski in materialni razvoj izvajalcev, o 
ceni storitev oziroma programu storitev in o drugih načinih 
zagotavljanja sredstev za izvedbo dogovorjenega programa 
zdravstvenega varstva živali ter o drugih vprašanjih uresniče- 
vanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

22. člen 
(1) Veterinarske organizacije združenega dela, zainteresi- 

rane organizacije združenega dela in družbenopolitične skup- 
nosti usklajujejo svoje potrebe in delo ter planirajo svoj razvoj 
v skladu z možnostmi, dosežki znanosti in interesi za pospe- 
ševanje zdravstvenega varstva živali in zadovoljevanju sploš- 
nih družbenih potreb. 

(2) Planirano delo izvajalcev zdravstvenega varstva živali 
mora zagotavljati predvsem koordinirano preventivno delova- 
nje vseh veterinarskih dejavnosti zaradi zmanjševanja števila 
bolezni ter zdravstvene neoporečnosti proizvedene hrane. 

(3) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, sood- 
govorni za kvalitetno izvedbo in realizacijo planov in morajo 
skupno s tehnološko službo tekoče analizirati izvajanje plana 
in skupno programirati ter koordinirati akcije in ukrepe. 

(4) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju primarne preventive v zdravstvu in morajo skupno 
z zdravstveno službo sproti analizirati epidemiološko situ- 
acijo, skupno programirati in koordinirati akcije, ukrepe ter 
znanstveno-raziskovalno delo na področju primarne preven- 
tive v zdravstvu. 

23. člen 
V postopku planiranja usklajujejo udeleženci v svobodni 

menjavi dela zlasti naslednje: 
- program zdravstvenega varstva živali, ki obsega vrste in 

število veterinarskih storitev, standarde in normative za opra- 
vljanje veterinarskih storitev in pričakovane rezultate, 
posebne pogoje dela v veterinarskih organizacijah, potrebne 
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rezerve zdravi!, sanitarnega materiala, drugega potrošnega 
materiala in nadomestnih delov; 
- osnove in merila za določanje cen in druge načine zago- 

tavljanja sredstev za posamezne veterinarske storitve oziroma 
za izvedbo programa storitev; 

- obseg in način solidarnostnega združevanja in razporeja- 
nja sredstev; 
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih obveznosti; 
- ukrepe za odpravljanje motenj na področju zdravstve- 

nega varstva živali, ki nastanejo zaradi nepredvidenih motenj 
v proizvodnji (kužne bolezni, katastrofe, izjemne razmere 
ipd). 

2. Najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali 
24. člen 

(1) Družbenopolitične skupnosti morajo v okviru svojih pra- 
vic in dolžnosti zagotoviti naslednji najmanjši obvezni obseg 
varstva živali pred kužnimi boleznimi: 

1. sistematično ugotavljanje kužnih bolezni (diagnostične 
terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave), ki jih 
vsako leto odredi pristojni organ v občini na podlagi odredbe 
republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo; 

2. vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi pristojni 
organ v občini na podlagi odredbe republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo in kontrolo uspešnosti vak- 
cinacije; 

3. diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter 
patoanatomsko diagnostiko zaradi suma posebno nevarnih 
kužnih bolezni iz 35. člena tega zakona ter preiskave zaradi 
suma listerioze, mrzlice Q toksoplazmoze, nosemavosti, vrto- 
glavosti, pršičavosti, eritrodermatitisa in spomladanske vire- 
mije postrvi, IBR/IPV pri govedu, trihomoniaze, infekcije z 
bakterijo Campylobacter fetus ss. venerealis, garij kopitarjev 
in prežvekovalcev, govejega lišaja, bolezni Aujeszkega, sal- 
moneloze in šumečega prisada; 

4. preprečevanje kužnih bolezni ob elementarnih nezgo- 
dah in ob pojavu posebno nevarnih kužnih bolezni v sosed- 
njih državah in republikah ali v republiki, ki ga odredi republi- 
ški upravni organ, pristojen za kmetijstvo in laboratorijske 
preiskave za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba po 
zveznem zakonu takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok po- 
gina; 

5. proučevanje epizootiološke situacije, razvijanje in uva- 
janje novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzor- 
stvo ter posredovanje novih veterinarsko-medicinskih dosež- 
kov, novih predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega 
dela; 

6. obvezne veterinarsko-sanitarne preglede iz zveznega 
zakona in tega zakona; 

7. izdajo zdravstvenih spričeval iz zveznega zakona; 
8. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za 

preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bo- 
lezni; 

9. organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov živali; 
10. nepretrgano veterinarsko dejavnost za diagnostiko 

kužnih bolezni, za katere je treba po zveznem zakonu takoj 
ugotoviti kužno bolezen ali vžrok pogina; 

11. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel. 
(2) Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti imetniku 

živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane ter za 
predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali 
uničeni pri izvrševanju odrejenih ukrepov proti posebno 
nevarnim kužnim boleznim. 

25. člen 
(1) Stroški za obvezne preventivne in diagnostične veteri- 

narske storitve na živalih in odškodnina iz prejšnjega člena se 
v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno 
varstvo živali proračuna občine, razen stroškov iz 4., 5. in 8. 
točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki se pokrivajo iz 
sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali pro- 
računa republike. 

(2) Imetnik živali je dolžan plačati druge stroške za izvaja- 
nje ukrepov, ki so bili naloženi z zakonom (dezinfekcija, 
stroški prepovedi ali omejitve prometa itd.). 

26. člen 
(1) Za žival, ki je bila ubita ali zaklana, ter za predmete in 

surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri 
izvrševanju odrejenih ukrepov zaradi posebno nevarnih kuž- 
nih bolezni, se izplača imetniku živali, predmetov ali surovin 
odškodnina: 

1. Če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni; 
2. Če so bila opravljena v določenih časovnih obdobjih 

obvezna preventivna cepljenja ter diagnostične in druge prei- 
skave živali; 

3. Če je izvršil tudi druge predpisane in odrejene ukrepe za 
preprečevanje in zatiranje bolezni. 

(2) odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je 
bolezen pojavila pri uvozu živali in med karanteniranjem uvo- 
ženih živali. 

27. člen 
(1) Odškodnina iz prejšnjega člena se določi po tržni vred- 

nosti živali, surovine oziroma predmeta. Če je ubita oziroma v 
sili zaklana žival ali uničeni oziroma poškodovani predmet 
oziroma surovina v celoti ali deloma še uporabna, se odškod- 
nina zmanjša za vrednost še uporabnega deleža. 

(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo 
imetnika živali. Imetnik mora zahtevku priložiti dokumenta- 
cijo, ki jo predpiše republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. V postopku za uveljavljanje odškodnine se taksa 
ne plača. 

(3) O tem, ali se izplača odškodnina in o višini odškodnine 
imetniku živali, surovin ali predmetov, odloči z odločbo občin- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(4) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo o višini odškodnine ni dovo- 
ljena pritožba niti ni dovoljen upravni spor. Imetnik živali 
lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega 
odstavka predlaga pristojnemu temeljnemu^ sodišču, da 
odmeri odškodnino. Isto lahko stori, če občinski upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, odločbe ne izda 
ali je stranki ne vroči v roku šestdesetih dni od vložitve 
zahteve za izplačilo odškodnine. 

(5) Pristojno temeljno sodišče odmeri odškodnino v 
nepravdnem postopku. 

3. Pristojbine 

28. člen 
Sredstva za izvajanje najmanjšega obsega zdravstvenega 

varstva živali se zagotavljajo s pristojbinami, ki jih plačujejo 
imetniki živali. 

29. člen 
(1) Za zdravstvena spričevala in za potrdila o prijavi in 

registraciji psov ter o opravljenem cepljenju proti steklini se 
plača pristojbina, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

(2) Za veterinarsko-sanitarne preglede in za laboratorijske 
preiskave v zvezi s temi pregledi, za dovoljenje za promet z 
mlekom in mlečnimi izdelki in za izvajanje dejavnosti neškod- 
ljivega odstranjevanja živalskih trupel ter nepretrgane veteri- 
narske dejavnosti iz 10. točke prvega odstavka 24 člena tega 
zakona se plača pristojbina, ki jo določi izvršni svet občinske 
skupščine potem, ko je pridobil mnenje ustreznih organizacij 
združenega dela. Kriterije in merila za določitev pristojbin 
predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

(3) Za premeščanje živali znotraj iste delovne organizacije 
združenega dela, razen za zakol, in za premeščanje živali na 
skupno pašo se za skupno zdravstveno spričevalo pristojbina 
ne plačuje. 

(4) za podaljšanje veljavnosti zdravstvenega spričevala in 
za spremembe, ki se vpisujejo v zdravstveno spričevalo, se 
pristojbina ne plačuje. Pristojbina pa se plačuje za vpis spre- 
memb kategorije živali. 

30. člen 
Pristojbina se plačuje ob izdaji zdravstvenega spričevala, 

znamkice ali dovoljenja oziroma po opravljenem veterinar- 
sko-sanitarnem pregledu ali po opravljeni dejavnosti in se 
odvede na poseben račun iz tega zakona. Pristojbine za 
preglede oziroma dejavnost se lahko obračunavajo in plaču- 
jejo mesečno. 
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31. člen 
(1) Osemdeset odstotkov sredstev pristojbin iz prvega 

odstavka 29. člena tega 2akona in vsa sredstva pristojbin iz 
drugega odstavka 29. člena tega zakona so dohodek občine 
in se odvedejo na poseben račun za zdravstveno varstvo živali 
proračuna občine, na katere območju -je bilo izdano zdrav- 
stveno spričevalo, potrdilo o prijavi in registraciji oziroma 
dovoljenje ali opravljen veterinarsko-sanitarni pregled in 
dejavnost. Dvajset odstotkov sredstev pristojbin iz prvega 
odstavka 29. člena tega zakona je dohodek republike in se 
odvede na poseben račun za zdravstveno varstvo živali prora- 
čuna republike. 

(2) Odredbodajalec posebnega računa za zdravstveno var- 
stvo živali proračuna občine je vodja občinskega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, odredbodaja- 
lec posebnega računa za zdravstveno varstvo živali proračuna 
republike pa je funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(3) Zaključni račun o stanju in uporabi sredstev iz prvega 
odstavka tega člena je kot posebna priloga sestavni del 
zaključnega računa družbenopolitične skupnosti. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za finance, izda v 
soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za kme- 
tijstvo navodilo o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo 
živali in o ravnanju s sredstvi na posebnih računih za zdrav- 
stveno varstvo živali. 

(5) Neuporabljena sredstva iz prvega odstavka tega člena 
se po preteku vsakega leta prenesejo za iste namene in na isti 
račun v naslednje leto. 

(6) Uporabo sredstev posebnega računa za zdravstveno 
varstvo živali proračuna občine nadzoruje republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, posebnega 
računa za zdravstveno varstvo živali proračuna republike, pa 
republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

32. člen 
(1) Iz sredstev, ki so na posebnih računih, se zagotavlja 

najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali iz tega zakona. 
(2) Ce na posebnem računu pri občinskem proračunu ni 

dovolj sredstev, se začasno zagotavlja najmanjši obseg zdrav- 
stvenega varstva živali iz sredstev posebnega računa za 
zdravstveno varstvo živali pri republiškem proračunu. Ko se 
naberejo na posebnem računu pri občinskem proračunu 
zadostna sredstva, se vrnejo sredstva, ki so bila plačana iz 
posebnega računa republiškemu proračunu. 

(3) Ce so na posebnem računu pri proračunu nekaterih 
občin in pri proračunu republike porabljena vsa sredstva, 
tako da v posarrieznih občinah ni mogoče zagotoviti obvez- 
nega najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, zdru- 
žujejo družbenopolitične skupnosti po načelu vzajemnosti in 
solidarnosti sredstva posebnih računov za zdravstveno var- 
stvo živali za skupno finansiranje najmanjšega obsega zdrav- 
stvenega varstva živali. Ko se naberejo na posebnem računu 
pri občinskem proračunu zadostna sredstva, se vrnejo sred- 
stva, ki so bila plačana iz združenih sredstev. 

(4) O združitvi sredstev za skupno finansiranje, o načinu 
finansiranja, zadolževanja in odplačevanja posojil za zdrav- 
stveno varstvo živali po tem členu odloča izvršni svet skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti. 

(5) Če so sredstva na posebnih računih za zdravstveno 
varstvo živali pri republiškem in pri občinskem proračunu 
porabljena tako, da ni mogoče poravnati odškodnin in stro- 
škov, se le-ti poravnajo iz sredstev tekoče proračunske 
rezerve družbenopolitičnih skupnosti. Ko se naberejo na 
posebnih računih zadostna sredstva, se vrne rezervam zne- 
sek, ki je bil uporabljen, 

33. člen 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za plačevanje, 

pobiranje, odvajanje in kontrolo pristojbin smiselno upora- 
bljajo določbe predpisov o upravnih taksah. 

IV. VARSTVO ŽIVALI PRED KUŽNIMI BOLEZNIMI 
1. Kužne bolezni 

34. člen 
(1) Kužne bolezni so poleg bolezni, ki so določene z zvez- 

nim zakonom, še: 

1. črevesna kampilobakterioza (Campylobacteriosis inte- 
stinalis), 

2. enterotoksemija ovac (Enterotoxaemia ovium), 
3. epidemični tremor (Encephalomyelitis avium), 
4. garje pri kopitarjih in prežvekovalcih (Scabies: Sarcop- 

tiasis equorum, bovum, et rupicaprarum, Chorioptiasis 
ovium, Psoroptiasis), 

5. goveji lišaj (Trichophytia bovis), 
6. hlamidijsko zvrgavanje ovac (Hlamydiosis ovis), 
7. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni 

vulvovaginitis - IBR/IPV (Rhinotracheitis infectiosa et vulvo- 
vaginitis pustulosa infectiosa bovum), 

8. infekciozni bronhitis pri perutnini (Bronchitis infectiosa 
avium), 

9. infekciozni keratokonjunktfvitis prežvekovalcev (Kera- 
toconjunctivitis infectiosa ruminantium), 

10. infekciozni laringotraheitis pri perutnini (Laryngotrac- 
heitis infectiosa avium), 

11. infekciozni metritis kopitarjev (Metritis contragiosa 
equorum), 

12. jersinioza (Yersiniosis), 
13. kolera perutnine (Pasteurellosis avium), 
14. mehurčasti izpuščaj pri konju (Exantema coitale equ- 

orum), 
15. metljavost (Fasciolosis), 
16. mikrosporia (Mikrosporiasis Microsporum canis), 
17. nalezljiva šepavost ovac (Dermatitir interdigitalis 

ovium), 
18. paratuberkuloza (Paratuberculosis), 
19. pulmonalna adenomatoza ovac (Adenomatosis pulmo- 

num epizootica ovis), 
20. rotavirusne driske (Enterocolitis rotaviralis), 
21. šumeči prisad (Gangraena emphysematosa), 
22. toksokarioza (Toxocariasis), 
23. trihomoniaza goved (Trichomoniasis bovum), 
24. bovina virusna diareja- mukozna bolezen (Bovine virus 

diarrhoea - mucosal disease) BVD - MD, 
25. virusno zvrgavanje kobil (Rhinopneumonitis equorum), 
26. vnetje vimena pri kravah, ovcah in kozah (Mastitis 

bovum, ovium et caprarum). 
(2) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 

ogrozijo celotno območje republike, lahko Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije določi, da se za varstvo pred tako kužno 
boleznijo uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz 
tega zakona. 

(3) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 
ogrozijo celotno območje občine, lahko izvršni svet občinske 
skupščine določi, da se za varstvo pred tako kužno boleznijo 
uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz tega zakona. 

35. člen 
Posebno nevarne kužne bolezni po tem zakonu so: 

1. afriška prašičja kuga (Pestis africana suum), 
2. afriška smrkavost (Lymphangioitis epizootica), 
3. bruceloza (Brucellosis), 
4. goveja kuga (Pestis bovina), 
5. goveja levkoza (Leucosis enzootica bovum), 
6. huda gniloba čebelje zalege (Pestis apium), 
7. konjska kuga (Pestis equorum), 
8. kuga perutnine (Pestis avium), 
9. leptospiroza (Leptospirosis), 

10. miksomatoza (Myxomatosis), 
11. nalezljiva ohromelost prašičev (Encephalomyelitis 

enzootica suum), 
12. njukastlska bolezen (Pestis avium atypica), 
13. osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina), 
14. pljučna kuga goved (Pleuropneumonia contagiosa 

bovum), 
15. klasična prašičja kuga (Pestis suum classica), 
16. psitakoza (Psittacosis) in hlamidioza (Hlamydiosis), 
17. slinavka in parkljevka (Aphtae epizooticae), 
18. smrkavost (Malleus), 
19. spolna kuga konj (Exanthema coitale paralyticum), 
20. steklina (Lyssa), 
21. tuberkuloza (Tuberculosis), 
22. tularemija (Tularemia), 
23. vesikularna bolezen prašičev (Morbus vesicularis 

suum), 
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24. virusna hemoragična septikemija pri postrveh (Septica- 
emia haemorrhagica salmonis), 

25. vranični prisad (Anthrax). 

36. člen 
(1) Imetniki živali morajo izvajati predpisane ukrepe za 

varstvo živali pred kužnimi boleznimi. 
(2) Izvajanje ukrepov za varstvo živali pred kužnimi bolez- 

nimi ima prednost pred drugimi ukrepi za zdravstveno varstvo 
živali. 

(3) Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva živali pred 
kužnimi boleznimi, se poleg ukrepov iz zveznega zakona, 
uporabljajo tudi ukrepi, določenimi s tem zakonom. 

2. Ukrepi za preprečevanje pojava kužnih 
bolezni 

37. člen 
Zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi se izvaja 

z obveznimi splošnimi in posebnimi preventivnimi ukrepi. 
Varstvo prebivastva pred zoonozami se izvaja s posebnimi 
preventivnimi ukrepi. 

38. člen 
(1) Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo živali pred 

kužnimi boleznimi, ki jih morajo izvajati imetniki živali, so: 
1. zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode in 

krme; 
2. zagotavljanje in vzdrževanje primernih zoohigienskih 

razmer v objektih za rejo živali in v drugih prostorih, kjer se 
zadržujejo živali; 

3. zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda na javnih 
mestih, kjer se zbirajo živali, v vozilih za prevoz živali, surovin, 
proizvodov, odpadkov in krmil ter objektih za klanje živali, 
obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov ter 
odpadkov in krmil; 

4. zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 
izvora in veterinarsko-sanitarnih pogojev za njihovo proizvod- 
njo in promet; 

5. odstranjevanje odplak in odpadkov na način in pod 
pogoji, ki zagotavljajo varstvo voda, zemljišč in zraka pred 
kontaminacijo s povzročitelji kužnih bolezni; 

6. opravljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije v objektih, na javnih površinah in v vozilih; 

7. drugi splošni ukrepi, ki so določeni v zveznem in v tem 
zakonu. 

(2) Za izvajanje splošnih preventivnih ukrepov za varstvo 
živali pred kužnimi boleznimi sprejemajo občinski in republi- 
ški upravni organi, pristojni za kmetijstvo, kratkoročne in 
dolgoročne programe, v katerih predpišejo ukrepe in določijo 
izvajalce programov ter roke, v katerih morajo biti programi 
izvršeni. 

39. člen 
Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivalstva 

pred zoonozami, ki jih morajo izvajati veterinarske organiza- 
cije združenega dela in veterinarske inšpekcije, so: 

1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje 
zoonoz pri domačih in drugih živalih; 

2. izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje veterinar- 
skih delavcev, imetnikov živali in drugih ljudi, ki lahko pridejo 
v neposreden ali posreden stik z okuženo živaljo; 

3. zagotavljanje zdravstvene neoporočenosti živil žival- 
skega izvora in preprečevanje prometa kontaminiranih proiz- 
vodov, surovin in odpadkov, s katerimi se lahko inficira ostalo 
prebivalstvo (z veterinarsko-sanitarnimi pregledi klavnih 
živali, molznic ter proizvodov, surovin in odpadkov); 

4. preprečevanje kontaminacije surovin in proizvodov v 
živilskih in drugih obratih. 

40. člen 
(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za preprečevanje in 

zatiranje kužnih bolezni, ki jih morajo izvajati veterinarske 
organizacije, so: epizootiološko poizvedovanje, ugotavljanje 
vzrokov poginov, diagnostične in druge preiskave, zgodnje 
odkrivanje virov okužbe, osemenjevanje živali in odkrivanje 
bolezni plemenjakov in zdravstvene oporečnosti živalskega 

semena, imunoprofilaksa, prijavljanje kužnih bolezni, izola- 
cija, zdravljenje živali in sanacija okuženih območij, neškod- 
ljivo odstranjevanje živalskih trupel, konfiskafov in odpadkov 
(v nadaljnjem besedilu: veterinarsko-higienska služba), dezin- 
fekcija, dezinsekcija in deratizacija, karantena, veterinarsko 
prosvetljevanje prebivalstva, veterinarsko-sanitarni pregledi 
in kontrola ter drugi posebni preventivni ukrepi, ki so dolo- 
čeni z zveznim in s tem zakonom. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, 
odredi ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera pre- 
ventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave morajo 
opraviti veterinarske organizacije ter določi rok in druge 
pogoje za izvedbo preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja, 
preprečevanja, zatiranja in izkoreninjanja kužnih bolezni. 

(3) Izvršni svet občinske skupščine sprejme na podlagi 
odredbe iz prejšnjega odstavka odredbo o izvajanju preven- 
tivnih ukrepov na območju občine, in sicer za obdobje enega 
leta. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko 
odredi tudi dolgoročne preventivne ukrepe za varstvo živali 
pred kužnimi boleznimi. 

(5) Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe za var- 
stvo pred zoonozami sprejmeta republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo ter republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstveno varstvo. Program za varstvo pred zoonozami 
izvajajo veterinarske in zdravstvene organizacije. Upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo in upravni organi, 
pristojni za sanitarno inšpekcijo sodelujejo med seboj in 
skupno programirajo nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za 
varstvo prebivalstva pred zoonozami in se obveščajo o ugoto- 
vitvah na tem področju. 

41. člen. 
(1) Imetniki živali in delavci, ki prihajajo v neposreden stik z 

živalmi, proizvodi in surovinami, trupli in konfiskati, morajo 
imeti osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o njiho- 
vem prenašanju, na ljudi in o predpisih s področja varstva 
živali pred kužnimi boleznimi. 

(2) Osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o pred- 
pisih si imetnik živali ali delavec pridobi na tečajih, ki jih mora 
organizirati veterinarski zavod, za delavce v velikih živinorej- 
skih obratih pa obratne veterinarske ambulante. Stroške za 
tečaj plača organizacija združenega dela, v kateri je delavec 
zaposlen, organizator proizvodnje oziroma občan, ki z oseb- 
nim delom samostojno opravlja tako dejavnost in pri katerem 
je delavec zaposlen. 

(3) Program tečajev in način opravljanja izpitov za osnovno 
znanje o živalskih kužnih boleznih predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

42. člen 
(1) Imetniki živali, organizacije združenega dela in občani, 

ki so pod veterinarsko-sanitarno kontrolo po zveznem 
zakonu, organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo, predelavo, skladiščenjem ali prodajo k,rmil za živali, 
imetniki živali, ki imajo vzrejališča psov, obore ali druge 
objekte za divjad in zveri, zrejališča matic in plemenilne 
postaje ter objekte in varstvene vode za gojitev plemenskih 
ribjih jat, morajo prijaviti živali, objekte in opremo, pa tudi 
vsako spremembo v zvezi s tem, v roku osmih dni občinskemu 
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo, ki 
vodi register o živalih in objektih. 

(2) Osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, ple- 
menske črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, pleme- 
nišča in vzrejališča matic ne smejo biti okužena s kužnimi 
boleznimi, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(3) Za izdajo dovoljenja za razstavo, živalski vrt, ocenjeva- 
nje ali tekmovanje živali, za razne prireditve potujočih živali 
(cirkusi, potujoči živalski vrtovi ipd.) in za organizirano pro- 
dajo živali (sejmišča) ter proizvodov izven poslovnih prosto- 
rov, je potrebno poprejšnje soglasje občinskega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo. 

(4) Organizacija združenega dela sprejme v soglasju z 
občinskim upravnim organom, pristojnim za veterinarstvo, 
veterinarsko-sanitarni red v objektih za promet z živalmi in 
surovinami (sejmišča, razstavišča, klavnice, mlekarne, kafile- 
rije). 
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43. člen 
(1) Imetniki živali, druge organizacije združenega dela ter 

drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih in druž- 
benopolitičnih skupnostih morajo zagotavljati pogoje za 
okrepitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja in preprečevati zdravju škodljive posle- 
dice, ki nastajajo v proizvodnji, rabi in,prometu živali, surovin, 
proizvodov, krmil in odpadkov. 

(2) Z odpadki in odplakami je treba ravnati tako, da ni 
ogroženo, prizadeto ali moteno zdravje živali. 

(3) Imetnik živali mora v primerih, določenih v predpisu iz 
četrtega odstavka 45. člena tega zakona, prijaviti pooblaščeni 
veterinarski organizaciji združenega dela pogin živali. Truplo 
poginule živali mora predati pooblaščeni veterinarski organi- 
zaciji združenega dela. Voznik, ki povzroči pogin živali, upra- 
vljalci in vzdrževalci javnih cest in organi za notranje zadeve 
morajo v primerih, določenih v predpisu iz četrtega odstavka 
45. člena tega zakona prijaviti po6blaščeni veterinarski orga- 
nizaciji združenega dela živalska trupla na javnih cestah. 

(4) Prevoz in neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in 
drugih odpadkov lahko opravljajo samo pooblaščene organi- 
zacije združenega dela, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

44. člen 
(1) Pooblaščena veterinarska organizacija združenega dela 

mora zagotoviti v določenem roku prevoz živalskega trupla s 
kraja pogina do objekta za obdukcijo. Zagotoviti mora zbira- 
nje odpadkov in veterinarsko-sanitarni red v tem objektu. 

(2) Organizacije združenega dela in občani, ki opravljajo 
dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki, morajo v določenem 
roku zagotoviti odvoz odpadkov v najbljižjo zbiralnico ali v 
obrat za predelavo odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kafile- 
rija). 

(3) Organizacija združenega dela, ki ima kafilerijo odprtega 
tipa, mora v določenem roku zagotoviti odvažanje odpadkov 
iz objektov za obdukcijo in zbiranje odpadkov do objekta za 
predelavo odpadkov in sterilizirati te odpadke tako, da bodo 
po predelavi neškodljivi za zdravje ljudi, živali in za okolje. 

(4) V organizacijah združenega dela, ki imajo obrat za 
predelavo odpadkov in v objektih za obdukcijo, mora biti 
zagotovljen veterinarsko-sanitarni red, in organizirana stalna 
služba za ugotavljanje vzroka pogina. Ta služba izvaja tudi 
druge obvezne posebne preventivne ukrepe za preprečevanje 
in zatiranje kužnih bolezni v teh objektih. 

45. člen 
(1) Kafilerija mora na določenem območju zagotoviti reden 

odvoz trupel in konfiskatov iz zbirališč do kafilerije ter iz 
velikega živinorejskega obrata oziroma mesta prometne ali 
druge nezgode v primerih masovnega pogina živali. 

(2) Organizacije združenega dela, imetniki živali, drugi 
delovni ljudje in občani, pri katerih nastajajo odpadki, morajo 
predati odpadke kafileriji, ki je določena, da mora zagotoviti 
reden odvoz odpadkov. 

(3) Izvršni svet občinske skupščine predpiše organizacijo in 
poslovanje veterinarsko-higienske službe. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim 
za varstvo okolja, način ravnanja z odpadki, minimalne higi- 
ensko-tehnične pogoje za ureditev objektov in opreme za 
obdukcijo ter zbiranje, transport in predelavo odpadkov ter 
določi območje, na katerem morajo pooblaščene veterinarske 
organizacije in kafilerije zagotoviti reden odvoz oziroma steri- 
lizacijo odpadkov. 

3 Veterinarsko-sanitarna preventiva v notranjem prometu 

46. člen 
(1) Zdravstvena spričevala iz zveznega zakona izdaja pri- 

stojni organ v občini. 
(2) Občinska skupščina lahko z odlokom pooblasti za izdajo 

zdravstvenih spričeval iz prejšnjega odstavka veterinarsko 
organizacijo združenega dela. 

47. člen 
(1) Imetnik psa je dolžan v osmih dneh prijaviti nabavo živali 

veterinarski organizaciji, ki vodi register psov, na območju 
stalnega prebivališča imetnika živali. 

(2) Imetnik psa je dolžan v treh dneh prijaviti pogin, odtuji- 
tev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi z rejo psov. 

(3) Vsak pes mora nositi predpisano znamkico. Znamkica je 
dokaz o prijavi in registraciji psa ter o opravljenem cepljenju 
proti steklini. 

(4) Občinska skupščina izda predpis o registraciji, ceplje- 
nju, označevanju in reji psov ter o postopku z neregistriranimi 
in necepljenimi psi. 

48. člen 
(1) Imetnik živali in organizacije združenega dela oziroma 

osebe, ki opravljajo prevoz živali, proizvodov, surovin in 
odpadkov, morajo na zahtevo veterinarskega inšpektorja, 
veterinarskega delavca veterinarske organizacije ali delavca 
organa za notranje zadeve, pokazati zdravstveno spričevalo 
ali drugo predpisano potrdilo. 

(2) Veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem prometu 
opravlja pooblaščena veterinarska organizacija združenega 
dela. 

(3) Organizacija združenega dela oziroma oseba, ki opravlja 
prevoz in organi za notranje zadeve morajo prijaviti prometno 
nezgodo med prevozom živali, proizvodov, surovin in odpad- 
kov najbližji veterinarski organizaciji združenega dela. Obveš- 
čena veterinarska organizacija združenega dela mora zagoto- 
viti veterinarsko pomoč poškodovanim živalim, s strokovnim 
navodilom določiti ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje 
poškodovanih živali, proizvodov, surovin in odpadkov ter oko- 
lja in organizirati prevoz poginjenih živali. Najbližja organiza- 
cija združenega dela s področja klavne industrije mora zago- 
toviti odvoz živali, surovin in proizvodov z mesta prometne 
nezgode. 

49. člen 
(1) Če organi za notranje zadeve pri kontroli ugotovijo, da 

imetniki živali nimajo zdravstvenega spričevala oziroma potr- 
dila ali da prihajajo živali z okuženega območja, morajo tak- 
šne živali pridržati in o tem obvestiti pooblaščeno veterinar- 
sko organizacijo združenega dela. 

(2) Ce organi za notranje zadeve pri kontroli ugotovijo, da 
se ne izvajajo ukrepi iz prvega do tretjega odstavka 43. člena 
tega zakona, morajo o tem obvestiti pooblaščeno veterinar- 
sko organizacijo združenega dela. 

(3) Pooblaščena veterinarska organizacija združenega dela 
s strokovnim navodilom določi veterinarsko sanitarne ukrepe 
in o tem obvesti občinski upravni organ, pristojen za veteri- 
narsko inšpekcijo. 

50. člen 
Če pristojni občinski veterinarski inšpektor ugotovi, da so 

zdravstvena spričevala ali druga predpisana potrdila za živali, 
surovine in proizvode, ki so bili pripeljani iz druge občine, 
pomanjkljivi ali da so iz krajev z nejasno epizootiološko situ- 
acijo. ali če ugotovi, da dokumentov sploh ni, lahko odredi: 

- da mora imetnik obdržati živali določen čas v karanteni; 
- kraj in pogoje za karanteno oziroma začasno skladiš- 

čenje; 
- preglede in diagnostične preiskave. 

4. Veterinarsko-sanitarna preventiva pri uvozu, 
izvozu in tranzitu 

51. člen 
(1) Karanteno za uvožene živali, proizvode, surovine, 

odpadke in seme za umetno osemenjevanje ter druge pred- 
mete, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, določi in 
odpravi občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo. O tem mora takoj obvestiti republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Uvožene živali, proizvode, surovine, odpadke, seme za 
umetno osemenjevanje in predmete, s katerimi se lahko pre- 
nese kužna bolezen ter izvajanje preventivnih ukrepov nadzo- 
ruje med karanteno občinski upravni organ, pristojen za vete- 
rinarsko inšpekcijo. 

52. člen 
Veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošiljk pri naklada- 

nju in prekladanju in veterinarsko-sanitarni pregled pri razkla- 
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danju in prekladanju uvoznih pošiljk, opravlja občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

53. člen 
(1) Organi za notranje zadeve, oborožene sile SFR Jugosla- 

vije in organi carinske službe morajo v primeru, če ugotovijo 
nedovoljen prehod kopitarjev ali parkljarjev mimo določenih 
mejnih prehodov, takšne živali pridržati in o tem obvestiti 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Če za kopitarje in parkljarje iz prejšnjega odstavka z 
mednarodno pogodbo ni določen način ravnanja, ga določi 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

5. Veterinarsko-sanitarna preventiva v 
proizvodnji in prometu živil in krmil - preventiva v 
objektih. 

54. člen 
(1) Obvezne veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, 

surovin in proizvodov opravljajo pooblaščene veterinarske 
organizacije združenega dela. 

(2) Imetnik klavnih živali, surovin in proizvodov ima pravico 
zahtevati nadpregled. Nadpregled opravi komisija, ki jo ime- 
nuje republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. Zah- 
tevo je treba vložiti takoj pri pooblaščeni veterinarski organi- 
zaciji združenega dela, ki je opravila pregled. Ta mora brez 
odlašanja še isti dan obvestiti komisijo in ji predložiti celotno 
dokumentacijo o opravljenem pregledu. 

(3) Izid nadpregleda je dokončen. 
(4) Stroške nadpregleda trpi pooblaščena veterinarska, 

organizacija združenega dela, katere delavec je opravil veteri- 
narsko-sanitarni pregled ali odvzel vzorce, če je rezultat v 
korist stranke. V nasprotnem primeru trpi stroške stranka. 

55. člen 
(1) Imetnik živali ali organizator odkupa mleka mora prijaviti 

proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, namenjenih za javno 
potrošnjo, občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
veterinarsko inšpekcijo. • 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, izda imetniku živali ali organizatorju odkupa 
mleka za vsako zbiralnico dovoljenje za promet z mlekom in 
mlečnimi izdelki za javno potrošnjo. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka velja, dokler ga občin- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, z 
odločbo ne odvzame in prepove promet z mlekom. 

(4) Organizator odkupa mleka in mlečnih izdelkov za javno 
potrošnjo sme odkupovati mleko in mlečne izdelke samo od 
imetnikov živali, ki imajo dovoljenje iz drugega odstavka tega 
člena. 

56. člen 
Klanje govedi, izvzemši teleta v objektih kmečkega turizma 

in klanje kopitarjev vseh starosti je dovoljeno samo v klavnici, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje, tudi če je meso namenjeno 
za domačo porabo ali za živalsko hrano. 

57. člen 
Ob pojavu kužne bolezni lahko izvršni svet občinske skup- 

ščine za območje občine, za območje več občin pa republiški 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi: 

1. da je treba pregledovati vse klavne živali, proizvode in 
surovine, ki so namenjene za lastno domačo porabp ali za 
krmljenje živali in določi, kdo opravlja preglede; 

2. da mora imetnik proizvodov le-te ustrezno toplotno obde- 
lati pred uporabo oziroma oddajo v promet; 

3. daje treba opravljati obvezne veterinarsko-sanitarne pre- 
glede pošiljk proizvodov, surovin in odpadkov pri razkladanju 
tudi v prometu med občinami in da se prepove prodaja na 
tržnicah. 

58. člen 
Veterinarski delavci, imetniki živali, organizacije združe- 

nega dela in upravni organi, pristojni za veterinarsko inšpek- 
cijo, morajo preprečevati škodljive posledice zaradi ostankov 
zdravil, hormonov, pesticidov, težkih kovin in drugih škodlji- 
vih snovi v surovinah, proizvodih in krmilih ter izvajati preven- 
tivne ukrepe, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo. 

59. člen 
(1) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko 

napotnico za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja v 
klavnico. Isto velja tudi za v sili zaklane živali. Dokončen 
veterinarsko-sanitarni pregled takih živali in presoja v sili 
zaklane živali se opravi v klavnici. 

(2) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko 
napotnico tudi za živali iz hlevov z nepreverjeno ali sumljivo 
epizootiološko situacijo, ki jih odpravlja v klavnico. 

(3) Preventivne ukrepe pri klanju živali iz prvega in drugega 
odstavka tega člena odredi republiški upravni organ, pristo- 
jen za kmetijstvo. 

60. člen 
(1) Lovska organizacija mora imeti predpisano napotnico 

za divjačino, ki je namenjena za javno potrošnjo in se odpre- 
mlja iz lovišča v hladilnico ali zbiralnico. 

(2) Napotnico iz prejšnjega odstavka izda pooblaščeni pre- 
glednik divjačine, ki ga pooblasti veterinarska organizacija 
združenega dela in mora imeti izpit za preglednika divjačine. 

(3) Preventivne ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pre- 
gleda, transporta in zbiranja divjačine in program in način 
opravljanja izpitov za preglednike divjačine predpiše republi- 
ški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

61. člen 
(1) Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proiz- 

vodnjo in predelavo krmi., morajo v lastnem laboratoriju ali 
organizaciji združenega dela, ki je pooblaščena za diagno- 
stične preiskave, zagotoviti laboratorijske preiskave surovin 
in svojih končnih izdelkov pred oddajo v promet in voditi o 
tem evidenco. S temi preiskavami je treba ugotoviti, če so 
krmila neoporečna glede na prisotnost patogenih bakterij, 
gliv in njihovih toksinov in snovi, ki lahko škodijo zdravju 
živali ali posredno zdravju ljudi. 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, nadzira izvajanje določb prejšnjega odstavka z 
občasnim odvzemom vzorcev in njihovo laboratorijsko prei- 
skavo ter s kontrolo evidence, ki jo vodi organizacija združe- 
nega dela po določbi prejšnjega odstavka. 

62. člen 
(1) Če veterinarski inšpektor meni, da krmilo ni zdrav- 

stveno neoporečno, vzame predpisano število vzorcev krmil 
in jih pošlje pooblaščeni organizaciji združenega dela v ana- 
lizo. 

(2) Stroške analize in superanalize trpi družbenopolitična 
skupnost, katere delavec je odvzel vzorce, če je krmilo neopo- 
rečno; v nasprotnem primeru jih trpi stranka. 

63. člen 
(1) Objekti in oprema za rejo živali, za klanje živali, za 

obdelavo, predelavo, proizvodnjo, zbiranje, skladiščenje ter 
promet surovin in proizvodov, objekti in oprema za zbiranje in 
neškodljivo odstranjevanje trupel in konfiskatov ter kafilerije, 
prostori in oprema za proizvodnjo in skladiščenje semena za 
umetno osemenjevanje ter valilnice, prostori in oprema za 
pripravo krmil, objekti ter oprema za promet z živalmi (sej- 
mišča, razstavišča idr.) in za dezinfekcijo vozil, objekti veteri- 
narskih organizacij, objekti in oprema za proizvodnjo, promet 
in kontrolo veterinarskih zdravil ter prostori in oprema za 
zbiranje in topljenje voščin ter za izdelavo satnic, morajo biti 
urejeni tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje živali, 
da se preprečuje vnašanje in raznašanje bolezni, da je zagoto- 
vljena zdravstveno neoporečena proizvodnja in promet in da 
so zagotovljeni pogoji za delo in življenje človeka v zdravem 
okolju. 

(2) K rešitvam v osnutku prostorskih izvedbenih aktov, k 
lokacijski dokumentaciji ter h gradbenemu in uporabnemu 
dovoljenju za nove objekte ter za rekonstrukcijo obstoječih 
objektov iz prejšnjega odstavka je potrebno poprejšnje 
soglasje občinskega oziroma republiškega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo. 

(3) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše natančnejše higienske, veterinarsko-sanitarne in teh- 
nične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti, prostori in 
oprema iz prvega odstavka tega člena. 
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6. Ukrepi za zatiranje in izkoreninjenje kužnih 
bolezni 

64. člen 
(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znamenja, po 

katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno 
boleznijo, mora imetnik živali to takoj naznaniti pooblaščeni 
veterinarski organizaciji ali občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Imetnik živali mora v primerih iz prejšnjega odstavka 
živali takoj zapreti, trupla pa do prihoda delavca pooblaščene 
veterinarske organizacije zavarovati ter preprečiti drugim 
osebam in živalim pristop do prizadete črede, jate, čebelnjaka 
oziroma trupla poginjene živali. 

65. člen 
(1 (Pooblaščena veterinarska organizacija mora poskrbeti, 

da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina živali oziroma 
zdravstvena oporečnost proizvodov in surovin ter s strokov- 
nim navodilom določiti veterinarsko sanitarne ukrepe, ki so 
potrebni, da se bolezen zatre in njeno širjenje prepreči ozi- 
roma, da se prepreči promet bolnih živali in zdravstveno 
oporečnih proizvodov in surovin. 

(2) V veterinarski organizaciji združenega dela, ki je poo- 
blaščena za veterinarsko-sanitarno preventivo in diagnostiko 
kužnih bolezni, mora biti zagotovljena nepretrgana veterinar- 
ska dejavnost za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je 
treba po zveznem zakonu takoj poskrbeti, da se ugotovi 
kužno bolezen ali vzrok pogina. 

(3) Pri sumu kužne bolezni mora pooblaščena organizacija 
poslati material prvih primerov bolezni v laboratorijsko prei- 
skavo pooblaščeni veterinarski organizaciji združenega dela. 

(4) Organizacija, ki pošilja v preiskavo material iz prejš- 
njega odstavka, in organizacija, ki opravlja diagnostične prei- 
skave, morata zagotoviti tak transport materiala, da ni nevar- 
nosti za širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje materiala. 

(5) Organizacije združenega dela, ki opravljajo javni pre- 
voz, morajo zagotoviti prevoz materiala iz četrtega odstavka 
tega člena do mesta, kjer ima sedež organizacija združenega 
dela, pooblaščena za diagnostične preiskave. 

66. člen 
(1) O pojavu ali sumu kužne bolezni in o storjenih veteri- 

narsko-sanitarnih ukrepih iz prvega odstavka prejšnjega 
člena morata veterinarska organizacija, ki je pooblaščena za 
osnovno zdravstveno varstvo in veterinarska organizacija 
združenega dela, ki je pooblaščena za osnovno diagnostično 
dejavnost, takoj obvestiti občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Občinski veterinarski inšpektor takoj po naznanitvi 
kužne bolezni ali suma kužne bolezni opravi pregled in izda 
odločbo o ukrepih. V izjemno nujnih primerih lahko veterinar- 
ski inšpektor odredi ukrepe tudi ustno. 

(3) Do izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka mora imetnik 
živali ravnati v skladu s strokovnim navodilom iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

(4) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, mora o pojavu kužne bolezni v predpisanih prime- 
rih obvestiti republiški upravni organ, pristojen za veterinar- 
sko inšpekcijo in občinske upravne organe, pristojne za vete- 
rinarsko inšpekcijo v sosednjih občinah. 

(5) O pojavu ali ugotovljenjem sumu kužne bolezni, ki se 
nanaša tudi na ljudi in o ugotovitvi take kužne bolezni pri 
veterinarsko-sanitarnem pregledu živil mora občinski upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, obvestiti tudi 
občinski upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo. 

(6) Organi jugoslovanske ljudske armade morajo o pojavih 
kužne bolezni, storjenih ukrepih in prenehanju kužnih bolezni 
obvestiti republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo. 

(7) Natančnejše predpise o načinu in poštopku obveščanja 
zainteresiranih upravnih organov in organizacij združenega 
dela, o pojavih kužne bolezni in o znakih, po katerih je 
mogoče šteti, da se je kužna bolezen pojavila, kakor tudi o 
načinu pošiljanja materiala, ki je potreben za diagnostično 
preiskavo in o metodah diagnostičnih preiskav, izda republi- 
ški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

67. člen 
(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost 

zanjo, se odredi glede na naravo kužne bolezni in nevarnost 
na okuženem kot tudi na ogroženem območju eden ali več 
naslednjih ukrepov: 

1. ločitev zdravih živali od bolne ali od živali, za katero se 
sumi, da je zbolela: 

2. zapiranje obolele živali in živali, za katero se sumi, da je 
zbolela; 

3. prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali 
drugega zbiranja živali; 

4. prepoved ali omejitev gibanja živali ter prepoved izdaja- 
nja zdravstvenih spričeval za živali; 

5. prepoved ali omejitev odnašanja ali prometa proizvo- 
dov, surovin in odpadkov, krmil ter drugih predmetov, s kate- 
rimi se lahko prenese kužna bolezen; 

6. prepoved klanja vseh vrst ali posameznih vrst živali; 
prepoved odiranja trupel; 

7. zakol ali pokončanje okužene živali ali živali, za katere 
se sumi, daje okužena in uničenje kontaminiranih predmetov 
in surovin; 

8. popis živali, po potrebi pa tudi njihovo označevanje; 
9. prepoved ali omejitev razmnoževanja živali za določen 

čas v določenih objektih; 
10. omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo 

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena, in s 
proizvodi, surovinami in odpadki, ki izvirajo od take živali; 

11. zaščitno cepljenje, diagnostične preiskave in zdravlje- 
nje živali; 

12. blokiranje žarišč okužbe, okuženih krajev in območij 
(prepoved vhoda in izhoda oseb in živali); 

13. kastracija živali, ki predstavljajo nevarnost za širjenje 
spolnih bolezni in prepoved naravnega pripusta; 

14. dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija staj, hlevov, 
dvorišč, pašnikov, napajališč in drugih krajev, na katerih je 
bila žival, kot tudi predmetov, ki so prišli s tako živaljo v stik; 

15. dezinfekcija oseb, ki so bile v direktnem ali indirektnem 
stiku 9 povzročitelji okužbe; 

16. kontumac in pobijanje potepuških psov in mačk; 
17. sistematično zatiranje vmesnega gostitelja; 
1d. zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz- 

mer v objektih. 
(2) Ukrepi iz prvega odstavka se lahko odredijo tudi tedaj, 

če grozi neposredna nevarnost kužne bolezni. 
(3) V posebno nevarnih primerih se sme odrediti tudi 

začasna prepoved dela v objektih, v katerih se predelujejo ali 
skladiščijo prizvodi, surovine, odpadki ali krmiia. 

68. člen 
(1) Ukrepe iz prejšnjega člena odredi občinski upravni 

organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Pooblaščena veterinarska organizacija lahko s strokov- 

nim navodilom iz prvega odstavka 65. člena tega zakona 
določi ukrepe iz 1., 2., 4., 5., 6., 11., 12., 14., 15. in 18. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena. 

69. člen 
(1) Meje okuženega in ogroženega območja v občini določa 

občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 

inšpekcijo, določa meje okuženega in ogroženega območja, 
če sega okuženo ali ogroženo območje na območje dveh ali 
več občin. 

(3) Natančnejše ukrepe za zatiranje in preprečevanje posa- 
meznih kužnih bolezni predpiše republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. 

70. člen 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 

inšpekcijo, neposredno vodi in organizira preprečevanje, zati- 
ranje in izkoreninjenje naslednjih posebno nevarnih kužnih 
bolezni: 
- goveja kuga, 
- pljučna kuga goved, 
- slinavka in parkljevka, 
- afriška prašičja kuga, 
- klasična prašičja kuga, 
- nalezljiva ohromelost prašičev, 
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- konjska kuga. 
(2) Preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje drugih kužnih 

bolezni vodi in organizira občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

71. člen 
(1) O pojavu ali sumu bolezni iz prvega odstavka prejšnjega 

člena mora občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, takoj obvestiti republiški upravni organ, pristojen 
za veterinarsko inšpekcijo in občinske upravne organe, pri- 
stojne za veterinarsko inšpekcijo v sosednjih občinah. 

(2) Občinski upravni organi, pristojni za veterinarsko 
inšpekcijo, morajo o pojavu bolezni iz prejšnjega člena obve- 
stiti tudi vse zainteresirane organizacije združenega dela in 
kmetijske zadruge, v primeru zoonoze pa tudi občinske 
upravne organe, pristojne za sanitarno inšpekcijo in zdrav- 
stvene organizacije. 

72. člen 
(1) Veterinarske organizacije in občinski upravni organi, 

pristojni za veterinarsko inšpekcijo, vodijo predpisano evi- 
denco in pošiljajo predpisane podatke republiškemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo na 
obrazcih, ki jih določa republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, mora voditi predpisano evidenco in izdajati pet- 
najstdnevno poročilo o gibanju živalskih kužnih bolezni v 
republiki ter ga dostavljati vsem občinskim skupščinam in 
veterinarskim organizacijam na območje republike. 

(3) Organizacije združenega dela ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter posamezniki so dolžni dajati 
upravnim organom, pristojnim za veterinarsko inšpekcijo, v 
določenem roku in brezplačno podatke o zdravstvenem var- 
stvu živali in o izvajanju ukrepov ter jim omogočiti, da se o 
danih podatkih prepričajo. 

(4) Veterinarske organizacije in upravni organi, pristojni za 
veterinarsko inšpekcijo, morajo v primeru nevarnosti kužnih 
bolezni in vseh drugih primerih ogrožanja zdravja ljudi in 
živali o tem pravočasno in celovito obveščati delovne ljudi in 
občane prek sredstev javnega obveščanja. 

73. člen 
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko povzročijo obole- 

nje večjega števila živali ali ob pojavu epizootije in v drugih 
izrednih razmerah, lahko odredi izvršni svet občinske skup- 
ščine za območje občine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pa za širše območje tele ukrepe: 

1. mobilizacijo veterinarskih delavcev in drugih občanov za 
izvedbo predpisanih ukrepov; 

2. odvzem opreme, zdravil in transportnih sredstev v skladu 
s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča in zgradb 
za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno varstvo živali; 

3. posebne naloge veterinarskim organizacijam zaradi 
izvedbe predpisanih ukrepov. 

74. člen 
.večjih epizootijah morajo po sklepu Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije pomagati pri preprečevanju širenja in 
pri zatiranju kužnih bolezni tudi organi za notranje zadeve, 
enote civilne zaščite in druge obrambne samozaščitne sile. 

V. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI V VOJNI ALI 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER 
IZREDNIH RAZMERAH 

75. člen 
(1) Veterinarske organizacije opredelijo v samoupravnih 

splošnih aktih v skladu z zakonom naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter določijo organiziranost 
in odgovornosti na tem področju. 

(2) Načrti veterinarskih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali v vojni 
ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah morajo 
biti med seboj usklajeni in so integralni del obrambnih načr- 
tov družbenopolitične skupnosti. 

76. člen 
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali, so dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi za 
delo v vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih 
razmerah. 

77. člen 
V izrednih razmerah, ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

lahko povzročijo obolenje večjega števila živali ali ob pojavu 
epizootije lahko funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo, naloži veterinarskim 
delavcem in veterinarskim organizacijam posebne strokovne 
in druge naloge. 

VI. ZAŠČITA ŽIVALI PRI IZVAJANJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI 

78. člen 
(1)_ Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali morajo imet- 

niki živali, veterinarski delavci, organizacije združenega dela 
in občani zaščititi živali pred mučenjem. 

(2) Imetniki in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično 
varstvo nevarnih živali. 

(3) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše natančnejše ukrepe za zaščito živali pred mučenjem pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali, ukrepe za fizično var- 

^ stvo živali in natančnejša navodila o pogojih za izdajo dovolje- 
nja za poskuse na živalih v znanstveno raziskovalne namene. 

79. člen 
Za mučenje živali se po tem zakonu šteje zlasti: 
- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja 

zdravstveno neoporečne pitne vode in krme do tolikšne mere, 
da pride do obolevanja ali hiranja živali; 

- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja 
in vzdrževanja primernih zoohigienskih pogojev v objektih za 
rejo živali do tolikšne mere da škodi zdravju živali; 

- zanemarjenje bolne živali, ki boleha za boleznijo, ki 
povzroča živali bolečine ali trpljenje in nepravočasno zagota- 
vljanje veterinarske pomoči taki živali; 

- pretepanje, udarjanje ali zbadanje živali, zavijanje in 
mečkanje posameznih telesnih delov živali; 

- neustrezen transport živali (v neprimernem vozilu ali v 
neprimerni embalaži, ob slabi ventilaciji, nezadostni zaščiti 
pred vremenskimi neprilikami, če ni zagotovljeno krmljenje in 
napajanje živali v predpisanem času ipd.); 

- opravljanje določenih kirurških posegov ali kirurškega 
zdravljenja brez lokalne ali splošne anestezije; 
. - nehumano ubijanje in klanje živali; 
- poskusi oziroma kirurški posegi na živalih, ki niso v 

znanstveno-raziskovalne namene, ki se ne opravljajo v 
ustrezni organizaciji in tudi, če se opravljajo brez ustrezne 
lokalne ali splošne anestezije živali. 

VII. ORGANIZIRANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

1. Ustanovitev in statusne spremembe 
veterinarskih organizacij 

80. člen 
(1) Veterinarsko delovno organizacijo lahko ustanovi druž- 

benopolitična skupnost, kmetijska organizacija združeneaa 
dela ali druga družbeno pravna oseba. 

(2) Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne smejo 
ustanoviti veterinarske delovne organizacije. 

(3) Za ustanovitev veterinarske delovne organizacije mora 
ustanovitelj pridobiti soglasje pristojnega organa'občine v 
kateri naj bi bil sedež veterinarske delovne organizacije za 
opravljanje osnovne diagnostične ali specialistične dejavnosti 
pa soglasje republiškega upravnega organa, pristojnega za 
kmetijstvo. Soglasje se lahko izda, če je vsebinska in pro- 
gramska zasnova bodoče veterinarske organizacije usklajena 
z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti s 
programom zdravstvenega varstva živali in z družbenim inte- 
resom na tem področju. 
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(4) Veterinarska organizacija sme začeti delati šele, ko 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
ugotovi, da izpolnjuje strokovnoorganizacijške in kadrovske 
ter higiensko-tehnične pogoje glede prostorov in opreme, ki 
zagotavljajo varnost in strokovno izvajanje veterinarskih sto- 
ritev. 

(5) Postopek, predpisan v tretjem in četrtem odstavku tega 
člena, je treba izvesti tudi, če veterinarska delovna organiza- 
cija spremeni dejavnost ali preneha izvajati dejavnost, zaradi 
katere je bila ustanovljena. 

81. člen 
(1) Veterinarska organizacija združenega dela opravlja 

zdravstveno varstvo živali, kot svojo glavno dejavnost. 
(2) Organizacija združenega dela, katere glavna dejavnost 

je izobraževalna ali raziskovalna dejavnost na področju veteri- 
narstva, lahko opravlja kot stransko dejavnost tudi osnovno 
diagnostično dejavnost in specialistično veterinarsko dejav- 
nost. 

(3) Organizacija združenega dela, katere glavna dejavnost 
je živinoreja, lahko opravlja osnovno veterinarsko dejavnost 
za posamezne vrste živali v velikih živinorejskih obratih, v 
katerih ima družbeno oziroma družbeno organizirano živino- 
rejsko proizvodnjo in zdravstveno varstvo živali v osemenje- 
valnem središču, razen strokovnih del, ki so namenjena za 
inšpekcijsko nadzorstvo. 

(4) Za organiziranje, začetek dela ali spremembo dejavnosti 
organizacij združenega dela iz drugega in tretjega odstavka, 
veljajo pogoji tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega 
člena. 

82. člen 
(1) Veterinarska organizacija lahko preneha, če je zdrav- 

stveno varstvo živali zagotovljeno drugače in če da za to 
soglasje pristojni organ družbenopolitične skupnosti. 

(2) Ce je s prenehanjem veterinarske organizacije prizadet 
družbeni interes ter pravice uporabnikov do zdravstvenega 
varstva živali na določenem območju, odredi pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti potrebne ukrepe za zavarovanje 
interesov uporabnikov in širše družbene skupnosti. 

(3) Za spremembo dejavnosti veterinarske organizacije 
združenega dela je potrebno ustanoviteljevo soglasje, za raz- 
širitev dejavnosti veterinarske organizacije združenega dela 
po tem zakonu pa je potrebno soglasje ustanovitelja ter repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za veterinarsko in- 
špekcijo. 

83. člen 
Zoper izločitev veterinarske temeljne organizacije lahko 

sprožijo poleg v zakonu pooblaščenih upravičencev spor 
pred sodiščem združenega dela tudi ustanovitelj veterinarske 
delovne organizacije ter republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

2,-Pogoji za organiziranje zdravstvenega varstva 
živali 

84. člen 
(1) Delavci na področju zdravstvenega varstva živali morajo 

s samoupravno organiziranostjo zagotoviti uporabnikom 
strokovno pravilno, pravočasno, celovito, učinkovito in raci- 
onalno zadovoljevanje potreb in interesov po veterinarskih 
storitvah. Pri tem upoštevajo program zdravstvenega varstva 
živali in pogoje za njegovo uresničevanje. V zvezi s tem 
morajo zagotoviti kadrovske, strokovne, tehnične, organiza- 
cijske in druge pogoje za uresničevanje prevzetih pravic in 
obveznosti. 

(2) Delavci v veterinarskih organizacijah morajo opravljanje 
veterinarskih storitev organizirati tako, da zagotovijo izvrševa- 
nje svojih nalog pri uresničevanju ciljev družbenega plana, 
strokovnih dosežkov na področju živinoreje, uresničevanju 
skupnih interesov v proizvodnji, predelavi, prometu in izvozu 
živali ter proizvodov, na področju nalog pri pospeševanju 
vseh oblik proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, izvrše- 
vanja svojih nalog in obveznosti tudi v vojni ali naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

85. člen 
(1) Veterinarska delovna organizacija se lahko ustanovi, če 

so zagotovljeni pogoji za opravljanje veterinarskih storitev 
osnovne veterinarske dejavnosti, veterinarsko-sanitarne pre- 
ventive in higiene, osnovne diagnostične dejavnosti in pre- 
skrbe z zdravili in sanitetnim materialom v zvezi s preventivo 
in zdravljenjem živali. 

.(2) Delavci v veterinarski delovni organizaciji imajo pravico 
in dolžnost organizirati temeljno organizacijo združenega 
dela, če izpolnjujejo pogoje iz 320. člena zakona o združenem 
delu, pri čemer se šteje, da je de! delovne organizacije 
delovna celota, če izpolnjuje strokovno organizacijske, 
kadrovske in higiensko-tehnične pogoje za opravljanje vsaj 
enega od temeljnih strokovnih področij zdravstvenega var- 
stva živali. 

(3) Delavci veterinarske delovne organizacije lahko v dogo- 
voru z organizacijo združenih kmetov organizirajo kot svojo 
delovno enoto obratno veterinarsko ambulanto, v primeru, če 
so veterinarske storitve pretežno aii v celoti namenjene zado- 
voljevanju potreb in interesov kmetijske organizacije združe- 
nega dela. 

86. člen 
(1) Da se zagotovijo pogoji za boljšo organizacijo dela, 

poenoti postopek uveljavljanja standardov veterinarskih stori- 
tev ter normativov in drugih pogojev za delo in da se poenoti 
poimenovanje, temeljno področje in glavne funkcije veteri- 
narskih organizacij ali njihovih delov, ki opravljajo enake ali 
pretežno enake veterinarske Storitve, upoštevajo delavci pri 
organiziranju dejavnosti zdravstvenega varstva živali temeljno 
področje in glavne funkcije posameznega tipa veterinaske 
organizacije oziroma njenega dela. 

(2) Zdravstveno varstvo živali opravljajo delavci zlasti v 
naslednjih veterinarskih organizacijah: v obratnih veterinar- 
skih ambulantah, veterinarskih postajah, veterinarskih zavo- 
dih, specialističnih veterinarskih zavodih, specialističnih vete- 
rinarskih klinikah ali inštitutih in v organizacijah za preskrbo z 
zdravili in sanitetnim materialom. 

87. člen 
(1) Veterinarska obratna ambulanta v velikem živinorejskem 

obratu ali v osemenjevalnem središču mora izpolnjevati pred- 
pisane pogoje za opravljanje veterinarskih storitev osnovne 
veterinarske dejavnosti za posamezne vrste živali oziroma 
zdravstvenega varstva živali v osemenjevalnem središču, 
razen strokovnih del, namenjenih za inšpekcijsko nadzorstvo. 

(2) Veterinarska postaja mora izpolnjevati predpisane 
pogoje za opravljanje veterinarskih storitev osnovne veteri- 
narske dejavnosti za vse vrste živali. 

(3) Veterinarski zavod mora izpolnjevati predpisane pogoje 
za opravljanje veterinarskih storitev osnovne veterinarske 
dejavnosti in preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom, ki 
je potreben za to dejavnost, veterinarsko-sanitarne preventive 
in higiene ter osnovne diagnostične dejavnosti, razen za opra- 
vljanje osnovne diagnostične dejavnosti, ki jo na določenem 
območju opravlja specialistična veterinarska klinika ali inšti- 
tut. Veterinarski zavod, ki ima v svoji sestavi osemenjevalno 
središče, mora izpolnjevati predpisane pogoje tudi za opra- 
vljanje veterinarskih storitev zdravstvenega varstva živali v 
osemenjevalnem središču. 

(4) Specialistična veterinarska klinika ali inštitut mora izpol- 
njevati predpisane pogoje za opravljanje veterinarskih stori- 
tev specialistične veterinarske dejavnosti in osnovne diagno- 
stične dejavnosti. 

88. člen 
Strokovna dela na področju preskrbe z zdravili, ki se upora- 

bljajo v veterinarski medicini in s sanitetnim materialom, 
opravljajo lekarne, lekarniške postaje, laboratoriji za izdelavo 
parenteralnih raztopin, kontrolni analizni laboratoriji, organi- 
zacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet na debelo, 
enote za zdravila veterinarskih organizacij in lekarniške 
postaje veterinarskih organizacij združenega dela. 

89. člen 
(1) Veterinarske organizacije se funkcionalno in strokovno 

povezujejo v smisiu delitve dela po strokovnosti in racional- 

16 
poročevalec 



nosti v enoten sistem zdravstvenega varstva živali in dogovar- 
jajo o zagotavljanju tistih storitev, ki jih posamezna veterinar- 
ska organizacija ne opravlja, ter o drugih oblikah medseboj- 
nega povezovanja in sodelovanja pri programiranju in izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali ter pri oblikovanju enotnih 
doktrinarnih stališč in enotnega sistema zdravstvenega var- 
stva živali. 

(2) Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali sodelujejo 
veterinarske organizacije zlasti z družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, s krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi, s kmetijskimi in zdravstvenimi orga- 
nizacijami, z veterinarsko službo jugoslovanske ljudske 
armade, z veterinarsko in drugimi inšpekcijami, s strokovnimi 
društvi veterinarskih delavcev in z drugimi društvi. 

90. člen 
(1) Veterinarske organizacije iz drugega odstavka 86. člena 

tega zakona morajo za ustanovitev in delovanje izpolnjevati 
strokovne, organizacijske, kadrovske in higiensko-tehnične 
pogoje, ki zagotavljajo varno in strokovno izvajanje veterinar- 
skih storitev. 

(2) Republiški upravni"organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše pogoje iz prejšnjega odstavka, postopek verifikacije in 
določi veterinarske organizacije, ki so pooblaščene za opra- 
vljanje posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva živali. 

3. Samoupravljanje v veterinarskih organizacijah 
91. člen 

(1) V delavskem svetu veterinarske organizacije združenega 
dela sodelujejo pri odločanju o zadevah posebnega družbe- 
nega pomena skupaj z delegati delavcev veterinarske organi- 
zacije združenega dela tudi delegati ustanovitelja, družbeno- 
politične skupnosti, zdravstvene skupnosti in uporabnikov (v 
nadaljnjem besedilu: delegati). 

(2) Statut veterinarske organizacije združenega dela določi, 
katere samoupravne organizacije in skupnosti delegirajo 
delegate in koliko jih vsaka delegira v delavski svet veterinar- 
ske organizacije združenega dela. 

92. člen 
Delegati soodločajo z delegati delavcev v delavskem svetu 

veterinarske organizacije združenega dela o naslednjih zade- 
vah: o sprejemu določenih samoupravnih splošnih aktov, ki 
urejajo vprašanja posebnega družbenega pomena, o razvoj- 
nih programih in razširjeni reprodukciji, o določanju pogojev 
za pridobivanje dohodka, o finančnem načrtu in zaključnem 
računu veterinarske organizacije, o cenah veterinarskih stori- 
tev, o statusnih spremembah, o načelih in merilih v kadrovski 
politiki in o imenovanju in razreševanju ter odgovornosti 
individualnega ali kolegijskega poslovodnega organa in 
delavcev s posebnimi pooblastili in o odgovornosti ter obrav- 
navanju stanja in dela ter problematiki veterinarske organiza- 
cije s stališča izpolnjevanja njenih nalog. 

93. člen 
Statut veterinarske organizacije združenega dela velja, ko 

da nanj soglasje izvršni svet skupščine pristojne družbenopo- 
litične skupnosti. 

4. Delavci, ki opravljajo dela in naloge 
zdravstvenega varstva živali 

94. člen 
(1) Dela in naloge zdravstvenega varstva živali samostojno 

opravljajo diplomirani veterinarji, ki so opravili strokovni izpit. 
Veterinarsko tehnična dela opravljajo veterinarski tehniki, ki 
so opravili strokovni izpit. Veterinarska pomožna dela opra- 
vljajo veterinarski bolničarji, veterinarski higieniki in oseme- 
njevalci. Druga z zdravstvenim varstvom živali povezana stro- 
kovna dela in naloge opravljajo delavci, ki izpolnjujejo pogoje 
določene v samoupravnem splošnem aktu veterinarske orga- 
nizacije. 

(2) Poleg predpisane strokovne usposobitve morajo 
delavci, ki opravljajo veterinarske storitve, izpolnjevati tudi 
druge pogoje določene v zakonu in na njegovi podlagi izda- 
nih predpisih in samoupravnem splošnem aktu veterinarske 
organizacije. 

95. člen 
(1) Če osebe, ki nimajo ustrezne veterinarske izobrazbe iz 

prejšnjega člena tega zakona opravljajo veterinarsko-medi- 
cinsko dejavnost (zdravljenje ali kakršenkoli drug poseg v 
organizem živali), se to šteje za mazaštvo in je prepovedano. 

(2) Prvo pomoč živalim v primeru poškodbe živali, nevarno- 
sti zadušitve ter pomoč pri telitvi lahko nudi tudi oseba, ki 
nima predpisane strokovne izobrazbe; če opravlja to obr- 
toma, se to šteje za mazaštvo. 

96. člen 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali, smejo samostojno opravljati dela potem, 
ko so določeno dobo delali v veterinarskih organizacijah kot 
pripravniki in opravili strokovni izpit. Pripravnik dela pod 
vodstvom mentorja. 

(2) Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo šest mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst 
mesecev. 

(3) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Vsebino in 
obseg strokovnega izpita določi republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. Izpitno komisijo za diplomirane veteri- 
narje imenuje republiški upravni organ, pristojen za veterinar- 
sko inšpekcijo, za veterinarske tehnike pa veterinarska orga- 
nizacija. 

(4) Predpis o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnje- 
vanju strokovne izobrazbe delavcev veterinarskih organizacij 
izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

97. člen 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdrav- 

stvenega varstva živali, imajo pravico in dolžnost, da se stro- 
kovno izpopolnjujejo. 

(2) Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko- 
medicinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov 
zdravstvenega varstva živali na določenem območju. 

(3) Veterinarske organizacije zagotovijo strokovno izpopol- 
njevanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in 
potrebami ter določijo s samoupravnim splošnim aktom 
obseg, način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posa- 
mezne vrste delavcev. 

98. člen 
(1) V primerih, ko je zaradi odsotnosti veterinarskih delav- 

cev ogroženo izvajanje zdravstvenega varstva živali, naloži 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
tej ali drugi veterinarski organizaciji, da zagotovi ustrezno 
izvajanje zdravstvenega varstva živali. 

(2) Ce obveznosti iz prejšnjega odstavka zaradi nezado- 
stnega števila veterinarskih delavcev na območju občine ni 
mogoče uresničiti, naloži to obveznost republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, tisti veterinarski 
organizaciji na območju Socialistične republike Slovenije, ki 
jo sam izbere, če tega sporazumno ne uredijo zainteresirane 
oziroma prizadete veterinarske organizacije oziroma občine. 

(3) Na podlagi tega člena izvršena začasna premestitev 
posameznega veterinarskega delavca lahko traja največ šest 
mesecev. 

(4) Stroški za nadomeščanje po tem členu gredo v breme 
veterinarske organizacije, v kateri se opravlja nadomeščanje. 

5. Posebni pogoji, pravice in obveznosti pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali 

99. člen 
(1) Veterinarske organizacije in veterinarski delavci, ki 

opravljajo veterinarske storitve, morajo dati vsakomur nujno 
veterinarsko pomoč v okviru svoje strokovne usposobljenosti. 
To velja za delavce na področju zdravstvenega varstva živali, v 
nujnih primerih tudi izven njihovega rednega dela. 

(2) Dolžnost občana je, da v nujnih primerih po svojih 
možnostih pomaga veterinarski službi pri pomoči poškodo- 
vani ali oboleli živali. 

(3) Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali je treba dati 
prednost nujnim veterinarskim posegom, težavnim bolezen- 
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skim primerom oziroma primerom, ki pomenijo nevarnost 
širjenja kužnih bolezni ali zastrupitve prebivalstva. 

100. člen 
V skladu z določbami tega zakona se v samoupravnem 

splošnem aktu veterinarske organizacije podrobneje določijo 
splošne obveznosti in odgovornosti veterinarskih in drugih 
delavcev, ki opravljajo veterinarske storitve, ter uredi 
postopke in način uveljavljanja pravic imetnikov živali. 

101. člen 
Veterinarski in drugi delavci, ki opravljajo veterinarske sto- 

ritve, ne smejo zapustiti del in nalog, dokler ne dobe nadome- 
stitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to pomenilo 
nevarnost za zdravje živali ali ljudi. 

102. člen 
(1) Delovni čas in poslovni čas veterinarske organizacije ter 

njuno razporeditev v dnevu in tednu določijo uporabniki in 
izvajalci veterinarskih storitev tako, da čim bolj zadovoljujejo 
potrebe uporabnikov. 

(2) Uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali 
določijo tudi veterinarske organizacije oziroma enote, katerih 
veterinarske storitve morajo biti uporabnikom dostopne v 
vsakem času; pri tem se dogovorijo in določijo, v katerih 
veterinarskih organizacijah se zagotovi neprekinjeno zdrav- 
stveno varstvo živali. 

103. člen 
(1) Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega var- 

stva živali, ki ga iz strokovnih ali organizacijskih razlogov ni 
mogoče organizirati v rednem delovnem času, v izmenah ali 
kako drugače, ali v primerih, ko je potrebno opravljati nujne 
veterinarske storitve, delavci v veterinarskih organizacijah 
uvedejo delo preko polnega delovnega časa. 

(2) Delo iz prejšnjega odstavka se opravi, če: 
- iz strokovno veterinarsko-medicinskih razlogov to zah- 

teva postopek zdravljenja ali če nastopijo izjemna in nepredvi- 
dena stanja, ki bi lahko onemogočila izvršitev delovnega 
procesa; 

- je nujno in neodložljivo opraviti veterinarske storitve ne 
glede na to, kdaj bodo zaključene; 

- zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki je z ustrezno orga- 
nizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče 
nadomestiti, če ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti ali 
pravočasno opraviti veterinarskih storitev, da ne bi bilo ogro- 
ženo zdravje živali in prebivalstva ali povzročena večja materi- 
alna škoda veterinarski organizaciji. 

(3) Delo preko polnega delovnega časa se šteje kot pose- 
ben delovni pogoj. 

(4) Delavec lahko dela preko polnega delovnega časa naj- 
več 50 ur na mesec. 

104. člen 
(1) Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti dela- 

vec prisoten v veterinarski organizaciji, da lahko opravlja 
nujne veterinarske storitve. 

(2) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora 
biti delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujnih vete- 
rinarskih storitev, iz prejšnjega člena. 
(3) V delovni čas se šteje čas, potreben za opravljanje nujnih 
veterinarskih storitev v dežurstvu in stalni pripravljenosti. 

105. člen 
(1) Delavci v veterinarski organizaciji' s samoupravnim 

splošnim aktom uredijo obveznost opravljanja dežurstva in 
stalne pripravljenosti; uredijo, kdaj se opravljanje nujnih vete- 
rinarskih storitev v dežurstvu in stalni pripravljenosti šteje kot 
delo, opravljeno v okviru 42-urnega delovnega tedna, ozi- 
roma, kdaj se v izjemnih primerih šteje kot delo preko polnega 
delovnega časa, ter glede na način in pogostnost opravljanja 
obveznosti dežurstva in stalne pripravljenosti ob delavnikih, 
ob dnevih tedenskega počitka in ob praznikih, to upoštevajo 
pri opredelitvi zahtevnosti del oziroma nalog pri določitvi 
osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke ter 
drugih pravic iz delovnega razmerja. 

(2) Če obseg dejansko opravljenega dela veterinarskega 
delavca med dežurstvom preseže polovico časa njegove 

obvezne prisotnosti v veterinarski organizaciji, ne sme nada- 
ljevati z rednim delom in mu mora biti zagotovljen dnevni 
počitek. 

(3) Na temeljnih področjih zdravstvenega varstva živali, 
kjer obseg dejansko opravljenega dela praviloma presega 
polovico časa trajanja dežurstva, se mora iz strokovnih in 
drugih humanih razlogov neprekinjeno zdravstveno varstvo 
živali zagotoviti na drugačen način. 

106. člen 
(1) S samoupravnim splošnim aktom delavci veterinarske 

organizacije v skladu s pogoji zakona in v skladu z obvezno- 
stmi, prevzetimi v svobodni menjavi dela, določijo dela, ki jih 
je treba opraviti v podaljšanem delovnem času, v dežurstvu in 
v stalni pripravljenosti, ter pogoje za opravljanje teh del in 
nalog. 

(2) V primerih iz 103. in 105. člena tega zakona morajo 
delavci v veterinarski organizaciji ob koncu vsakega polletja 
opraviti analizo in preveriti upravičenost ter potrebo po takem 
delu, da bi uvedli ustrezne ukrepe za organizacijo dela in 
določitev delovnega časa. 

VIII. VETERINARSKA INŠPEKCIJA 

107. člen 
Veterinarska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 

tega zakona, drugih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo: 
- varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 

državo; 
- zdravstveno varstvo živali; 
- varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi - zoono- 

zami, ki ga izvajajo veterinarske organizacije; 
- promet z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo v 

veterini; 
- zdravstveno nadzorstvo nad živili živalskega izvora; 
- higieno proizvodnje in prometa z mlekom; 
- ukrepe v živinoreji (glede ukrepov za preprečevanje in 

zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in sposobnosti za raz- 
množevanje, prometa in skladiščenja živalskega semena, iker, 
valilnih jajc in čebeljih matic, glede pridobivanja in priprave 
živalskega semena in osemenjevanja ter zdravstvene neopo- 
rečnosti živalskega semena); 
- ravnanje z odpadki in varstvo človekovega okolja (glede 

odpadkov, glede odplak iz objektov in obratov, ki so pod 
veterinarskim nadzorstvom in varstva okolja na tem po- 
dročju); 

- nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za varstvo živali pred 
škodljivim delovanjem ionizirajočih sevanj. 

108. člen 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpi- 

sov, navedenih v prejšnjem členu, razen zadev, ki so v pristoj- 
nosti zveznega upravnega organa, pristojnega za varstvo 
živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo in repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za veterinarsko. 
inšpekcijo, opravljajo neposredno občinski upravni organi, 
pristojni za veterinarsko inšpekcijo. 

109. člen 
Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva iz 

zveznega in tega zakona, in sicer patoanatomsko diagno- 
stiko, veterinarsko-sanitarne preglede, diagnostične in druge 
preiskave, opravljajo pooblaščene veterinarske organizacije 
združenega dela. 

110. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpek- 

cijo, ima pri uresničevanju odgovornosti republiških organov 
za izvrševanje predpisov iz 107. člena tega zakona pravico in 
dolžnost: 

1. spremljati stanje in gibanje živalskih kužnih bolezni in 
zdravstvene neoporečnosti proizvodov, surovin, krmil in žival- 
skega semena ter neposredno nadzorovati delo občinskih 
upravnih organov, pristojnih za veterinarsko inšpekcijo; 

2. spremljati pojave in gibanje živalskih kužnih boleni v 
sosednjih državah ter o tem obveščati zvezni upravni organ, 
pristojen za varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo 
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vso državo in občinske upravne organe, pristojne za veteri- 
narsko inšpekcijo; 

3. neposredno nadzorovati izvozne živilske obrate (razen za 
notranji promet), veterinarske organizacije, ki opravljajo 
osnovno diagnostično dejavnost, zdravstveno varstvo živali v 
osemenjevalnih središčih in specialistično veterinarsko dejav- 
nost; 

4. neposredno nadzorovati izvajanje predpisov o dajanju v 
promet zdravil, mamil in strupov, ki se uporabljajo v veterini, 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združe- 
nega dela, ki dajejo zdravila, mamila in strupe v promet na 
debelo in ki opravljajo laboratorijsko ali klinično preizkušanje 
zdravil; 

5. določati meje okuženega in ogroženega območja, če 
sega na območje dveh ali več občin; 

6. odrejati ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninje- 
nje posebno nevarnih kužnih bolezni iz tega zakona; 

7. dajti občinskim upravnim organom, pristojnim za veteri- 
narsko inšpekcijo in veterinarskim organizacijam obvezna 
navodila; 

8. odrediti določene upravne ukrepe ali zagotoviti izvršitev 
po drugi osebi, če tega ni storil v okviru svoje pristojnosti 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

111. člen 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 

inšpekcijo, daje v skladu s prvim odstavkom 63. člena tega 
zakona, soglasje k rešitvam v osnutkih prostorskih izvedbenih 
aktov, ki jih sprejema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, daje soglasje k lokacijski dokumentaciji ter 
poprejšnje soglasje h gradbenemu in uporabnemu dovoljenju 
za: 

- klavnice in perutninske klavnice z dnevno kapaciteto nad 
20 ton mesa; 

- predelovalnice z dnevno kapaciteto nad 5 ton izdelkov; 
- mlekarne z dnevno kapaciteto na 50.000 litrov mleka; 
- mešalnice krmil z letno kapaciteto nad 20.000 ton; 
- skladišča proizvodov, surovin in krmil s kapaciteto nad 

1.000 ton: 
- osemenjevalna središča; 
- objekte veterinarskih zavodov in specialističnih veteri- 

narskih klinik ter inštitutov; 
- objekte za proizvodnjo zdravil, ki se uporabljajo v veteri- 

narski medicini; 
- objekte za promet z zdravili na debelo, ki se uporabljajo v 

veterinarski medicini; 
- hleve za industrijsko rejo živali (veliki živinorejski obrati: 

nad 300 govejih pitancev, nad 200 molznic, nad 50.000 broj- 
lerjev v enem turnusu pitanja, nad 10.000 nesnic v matičnih 
jatah in nad 500 plemenskih svinj); 

- zbiralnice z objektom za obdukcijo in kafilerije odprtega 
tipa. 

(3) Soglasje k rešitvam v osnutku prostorskih izvedbenih 
aktov, ki jih sprejema občinska skupščina ter soglasje k loka- 
cijski dokumentaciji in poprejšnje soglasje za izdajo gradbe- 
nega in uporabnega dovoljenja za vse druge objekte iz 63. 
člena tega zakona, daje občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

112. člen 
Za izdajo soglasja iz prejšnjega člena je treba republiškemu 

oziroma občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
veterinarsko inšpekcijo, predložiti: 

1. za soglasje glede lokacije - prostorske izvedbene akte 
oziroma lokacijsko dokumentacijo, predpisano s predpisi o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

2. za gradbeno soglasje - tehnično dokumentacijo, predpi- 
sano s predpisi o graditvi objektov. 

113. člen 
Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima veterinarski 

inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 

1. pregledovati živali, proizvode, surovine, aditive, krmila, 
vodo in odpadke ter odrejati ukrepe za preprečevanje pojava, 
za odkrivanje, zatiranje ter izkoreninjenje kužne bolezni: 

2. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krmil in 

vode, če vsebujejo patogene mikrobe ali za zdravje živali ali 
ljudi škodljive snovi; 

3. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane 
brez veterinarsko sanitarnega pregleda ali izvirajo od poginu- 
lih živali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti 
območja kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih 
kož; 

4. prepovedati nakladanje in prekladanje živali, proizvodov, 
surovin, krmil in odpadkov, če ne izpolnjujejo predpisanih 
pogojev; 

5. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, proizvodov, 
surovin, krmil, vode za napajanje in odpadkov, če ne izpolnju- 
jejo predpisanih pogojev; 

6. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo 
živali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in raz- 
kladanje žjvali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

7. prepovedati klanje živali, obdelavo surovin, proizvodnjo 
proizvodov in semena, če niso izpolnjeni predpisani pogoji; 

8. prepovedati promet in uporabo proizvodov ter surovin in 
samena za umetno osemenjevanje, ki niso neoporečni; 

9. prepovedati promet in uporabo zdravil za živali, ki niso 
neoporečna; 

10. prepovedati izdajanje zdravstvenih spričeval, če se 
pojavi kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz 
hleva z nejasno epizootiološko situacijo; 

11. odvzeti in uničiti surovine, proizvode, krmila, zdravila 
za živali in seme za umetno osemenjevanje, ki v veterinarsko- 
sanitarnem ali zdravstvenem pogledu niso neoporečna; 

12. odrediti način usposobitve pogojno uporabnih surovin, 
proizvodov in krmil; 

13. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu 
živali, proizvodov in surovin, krmil, semena za umetno oseme- 
njevanje in zdravil; 

14. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in pri- 
prav za proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne, trgo- 
vinske, gostinske in druge namene, če niso urejeni v skladu s 
predpisi; 

15. odvzeti vzorce proizvodov, surovin, aditivov in odpad- 
kov, krmil, vode, sredstev za varstvo živali in semena za 
umetno osemenjevanje, da se preizkusi, če ustrezajo pred- 
pisom; 

16. odrediti ukrepe ob pojavu kužnih bolezni ter nadzoro- 
vati njihovo izvajanje; 

17. določiti meje okuženega in ogroženega območja in 
poročati o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarske 
službe; 

18. nadzorovati promet in uporabo sredstev za dezinfek- 
cijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 

19. odrediti potrebne veterinarsko-sanitarne ukrepe za var- 
stvo krmil in vode; 

20. opravljati veterinarsko-sanitarne preglede in nadzor- 
stvo izvoznih pošiljk pri nakladanju in prekladanju in veteri- 
narsko-sanitarne preglede oziroma nadzorstvo pri razklada- 
nju in prekladanju uvoznih pošiljk in izdajati predpisane certi- 
fikate; 

21. nadzorovati izdajanje zdravstvenih spričeval, zbiranje 
in uporabo sredstev posebnega računa; 

22. pregledovati poslovne knjige in listine organizacij zdu- 
ženega dela, drugih pravnih oseb in občanov, ki se nanašajo 
na izvajanje predpisov o zdravstvenem varstvu živali in pred- 
pisov o dajanju v promet zdravil, ki se uporabljajo v veterini; 

23. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno; 

24. začasno odvzeti živali, proizvode, surovine, krmila in 
odpadke ter druge predmete v zvezi s kaznivim dejanjem, 
gospodarskim prestopkom ali prekrškom; 

25. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v 
primerih, ki jih določa ta zakon; 

26. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem. 
(2) Pri izvrševanju strokovnih del iz 109. člena tega zakona 

ima delavec pooblaščene veterinarske organizacije združe- 
nega dela pravico in dolžnost legitimirati osebe, odvzeti 
vzorce iz 15. točke prejšnjega odstavka, izdati spričevala in 
druga potrdila o zdravstvenem stanju, s strokovnim navodi- 
lom določiti ukrepe iz 2., 3., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 16., 19. in 
26. točke ter izreči denarno kazen iz 25. točke prejšnjega 
odstavka. 
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114. člen 
(1) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 

nega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka pravico pritožbe 
v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe. 

(2) Zoper prvostopenjsko odločbo republiškega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka 
pravico pritožbe v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe. 

(3) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma 
sme upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
zoper katerega odločbo je vložena pritožba, kot tudi organ, ki 
je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev 
odrejenih ukrepov odloži, če se ugotovi, da bi z izvedbo 
odrejenega ukrepa nastala nepopravljiva škoda, ki je drugače 
ni mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravstveno varstvo obča- 
nov in živali ni ogroženo. 

115. člen 
(1) Za občinskega veterinarskega inšpektorja je lahko ime- 

novan diplomirani veterinar, ki ima vsaj pet let strokovne 
prakse in opravljen strokovni izpit, predpisan s predpisi o 
pripravništvu in opravljanju strokovnih izpitov za delavce v 
državni upravi. 

(2) Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva iz 
109. člena tega zakona smejo opravljati diplomirani veteri- 
narji, ki imajo opravljen strokovni izpit po tem zakonu. 

(3) Za opravljanje del in nalog občinskega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

116. člen 
(1) Za republiškega veterinarskega inšpektorja je lahko ime- 

novan diplomirani veterinar, specialist s področja preventiv- 
nih veterinarskih dejavnosti, ki ima opravljen strokovni izpit, 
lahko pa tudi diplomirani veterinar, ki ima vsaj pet let stro- 
kovne prakse in opravljen strokovni izpit za delavce v državni 
upravi. 

(2) Za opravljanje del in nalog republiškega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

117. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 10,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba: 

1. če ne izvede kakšnega naloženega ali z navodilom dolo- 
čenega ukrepa iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 40. 
člena, ukrepov iz 67. člena in drugega odstavka 68. člena; 

2. če uporablja proizvode in surovine ter krmila brez veteri- 
narsko-sanitarnega pregleda ali brez ustrezne termične obde- 
lave (57. člen); 

3. če ne prijavi zakola bolne ali poškodovane živali pristojni 
veterinarski službi, če ne izvaja preventivnih ukrepov, ali če za 
živali nima veterinarske napotnice (59. člen); 

4. če pristojni veterinarski službi ne prijavi takoj, ko se je 
pojavila kužna bolezen, da so se pojavili znaki, po katerih se 
sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno boleznijo, ali ne 
izvrši preventivnih ukrepov (64. člen); 

5. če ne zagotovi diagnoze bolezni oziroma ne ugotovi 
vzroka pogina živali, ne prijavi bolezni ter ne odredi začasnih 
ukrepov (65. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ali druge pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 

118. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela, druga pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če organizira rejo živali, proizvodnjo, predelavo, skladiš- 
čenje ali prodajo krmil za živali v nasprotju z zakonom (prvi 
odstavek 42. člena); 

2. če organizira razstavo, ocenjevaje ali tekmovanje živali, 
drugo prireditev ali organizirano prodajo živali, živalski vrt ali 
prodajo proizvodov izven poslovnih prostorov brez soglasja 
pristojnega organa (tretji odstavek 42. člena); 

3. če ne zagotovi odvoza živalskih trupel surovin , proizvo- 
dov oziroma odpadkov z mesta prometne nezgode (tretji 
odstavek 48. člena); 

4. če živali ne obdrži določen čas v karanteni ali če ne 
opravi določene diagnostične preiskave v karanteni (50. člen); 

5. če proizvaja in proda ali odkupuje mleko in mlečne 
izdelke, namenjene za javno potrošnjo, brez dovoljenja pri- 
stojnega organa (55. člen); 

6. če zakolje goveda in kopitarje za domačo porabo ali za 
živalsko krmo izven klavnice ali v objektu, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (56. člen); 

7. če ne preprečuje škodljivih posledic ali ne izvaja preven- 
tivnih ukrepov (58. člen); 

8. če ne zagotovi laboratorijskih preiskav surovin in kon- 
čnih izdelkov in ne vodi evidence o preizkusih surovin in krmil 
(prvi odstavek 61. člena); 

9. če opravlja proizvodnjo, obdelavo, predelavo, zbiranje, 
skladiščenje ali promet v objektih, ki ne ustrezajo predpisa- 
nim pogojem ali brez soglasja pristojnega organa (63. člen); 

10. če ne da v določenem roku predpisanih podatkov in 
poročil, če ne vodi predpisane evidence, če da nepravilne 
podatke o pojavih in izvajanju ukrepov na področju zdravstve- 
nega varstva živali ali če onemogoči pregled poslovnih knjig 
in evidence (prvi in tretji odstavek 72. člena); 

11. če ob nevarnosti kužnih bolezni in v vseh drugih prime- 
rih ogrožanja zdravja ljudi in živali ne obvešča pravilno in 
celovito delovne ljudi in občane prek sredstev javnega obveš- 
čanja (četrti odstavek 72. člena); 

12. če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali (drugi 
odstavek 78. člena); 

13. če ne izvaja ukrepov za zaščito živali ali muči živali (1., 
2., 3., 5., 6., 7. in 8. alinea 79. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba upravnega organa, pristojnega za vete- 
rinarsko inšpekcijo, ki stori prekršek iz 11. točke prvega 
odstavka tega člena. 

(4). V primeru zanemarjanja preventivnih ukrepdv glede 
zagotavljanja zdravstveno neoporečne pitne vode in krme ter 
zagotavljanja primernih za zoohigienskih razmer ali zanemar- 
janja bolnih živali (1., 2. in 3. alinea 79. člena) se sme izreči 
poleg denarne kazni, tudi varstveni ukrep odvzema živali. 

119. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarska organizacija: 
1. če v samoupravnem splošnem aktu ne uredi zadev, ki jih 

mora urediti po tem zakonu oziroma po samoupravnem spo- 
razumu; 

2. če ob nezgodah, epizootijah in drugih izjemnih razme- 
rah ne izvrši odrejenih ukrepov oziroma ne določi ukrepov ali 
ne zagotovi veterinarske pomoči (tretji odstavek 48. člena, 73. 
člen); 

3. če začne delati, preden pristojni organ ugotovi, da so za 
začetek dela izpolnjeni pogoji (četrti odstavek 80. člena, četrti 
odstavek 81. člena); 

4. če preneha delati ali spremeni dejavnost v nasprotju s 
petim odstavkom 80. člena in četrtim odstavkom 81. člena 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
veterinarske organizacije. 

120. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarska organizacija: 
1. če odredi pripravniku samostojno delo (prvi odstavek 96. 

člena); 
2. če onemogoči ali ne zagotovi strokovnega izpoplnjeva- 

nja delavcev, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 
nega varstva živali (97. člen); 

3. če ne zagotovi ustreznega izvajanja zdravstvenega var- 
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stva živali ali onemogoči premestitev veterinarskega delavca 
(98. člen); 

4. če ne da vsakomur nujne veterinarske pomoči (99. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 6000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba veteri- 
narske organizacije. 

121. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne zagotovi, da si osebe, ki prihajajo na svojih delov- 
nih mestih v stik z živalmi, trupli, konfiskati ter živili živalskega 
izvora, pridobijo osnovno znanje, ali da si izpopolnjujejo 
znanje o živalskih kužnih boleznih in njihovem prenašanju na 
ljudi (41. člen); 

2. če neustrezno ravna z odpadki in odplakami, če ne 
prijavi pogina živali, če ne odvaža trupel poginulih živali, 
konfiskatov in odpadkov v zbirališče oziroma v kafileriji ali če 
jih odvaža oziroma odstranjuje, nima pa za to pooblastila, če 
ne zagotovi reden odvoz, če ne preda odpadke kafilerji, če jih 
prevaža v neustreznem vozilu, če neustrezno sterilizira ali 
odstranjuje odpadke, ali če ne zagotovi vzdrževanja veterinar- 
skosanitarnega reda (drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena, 
44. člen, prvi in drugi odstavek 45. člena); 

3. če nima potrdila o prijavi, registraciji in vakcinaciji, če 
nima veterinarske napotnice za divjačino, za bolne in za V sili 
zaklane živali (47. člen, 59. člen, 60. člen); 

4. če ne izvrši odrejenih ali z navodilom določenih ukrepov, 
če onemogoča ali otežuje strokovni pregled (48., 49. člen); 

5. če ne organizira stalne oziroma nepretrgane veterinar- 
ske dejavnosti (drugi odstavek 65. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 4000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe,.ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

122. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek posameznik: 
1. če stori kakšno dejanje iz 117., 118. in 121. člena tega 

zakona; 
2. če opravlja veterinarsko medicinsko dejavnost in nima 

ustrezne veterinarske izobrazbe (prvi odstavek 95. člena); 
3. če opravlja obrtoma prvo pomoč živalim in nima predpi- 

sane izobrazbe (drugi odstavek 95. člena); 
4. če ne pomaga veterinarski službi pri prvi pomoči poško- 

dovani oziroma oboleli živali (drugi odstavek 99. člena); 
5. če veterinarski delavec zapusti dela in naloge, dokler ni 

dobil nadomestitve (101. člen); 
6. če muči živali, tako da jih rani ali kako drugače poško- 

duje (4. alinea 79. člena). 
(2) V primeru prekrška iz 6. točke prejšnjega odstavka se 

sme izreči poleg denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema 
živali. 

123. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarski delavec, če opravlja dejavnost zdrav- 
stvenega vferstva živali z osebnim delom samostojno kot 
poklic (2. odstavek 3. člena). 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg 
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema instrumentarija, 
zdravil in drugih predmetov, ki so bili uporabljeni ali name- 
njeni za prekršek. 

124. člen 
(1) Z denarno kaznijo 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek 

posameznik, ki je delal neposredno v proizvodnji ali prometu 
živali, obdelavi, predelavi ali prometu surovin, proizvodov in 
odpadkov, če krši osnovna pravila higiene pri delu s proiz- 
vodi, pravila osebne higiene, snažnosti delovnih oblek, delov- 
nih in stranskih prostorov, priprav, opreme ali pribora za delo 
in opravljanje storitev in s tem krši veterinarsko-sanitarni red, 
ogroža izvajanje splošnih preventivnih ukrepov ali zdravje 
živali in ljudi in posameznik, ki muči žival (4. alinea 79. člena), 
če ne poškoduje živali. 

(2) Z denarno kaznijo 5000 dinarjev se kaznuje pravna 
oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če ne zagotavlja ali ne izvaja sploš- 
nih preventivnih ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi 
(1., 2., 3. in 6. točka prvega odstavka 38. člena). 

(3) Pristojni veterinarski inšpektor oziroma pooblaščeni 
delavec veterinarske organizacije združenega dela takoj na 
mestu izterja kazen za prekršek iz prvega in drugega odstavka 
tega člena od tistih, ki jih zaloti pri prekršku. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

125. člen 
(1) Veterinarske in druge organizacije združenega dela 

morajo uskladiti samoupravne splošne in druge akte ter orga- 
nizacijo in delo z določbami tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) V treh mesecih po uskladitvi samoupravnih aktov s tem 
zakonom morajo veterinarske organizacije zaprositi republi- 
ški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, za 
verifikacijo dejavnosti. 

126. člen 
Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se še uporabljajo: 

1. odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potr- 
dila za živali ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za 
veterinarskosanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS 
št. 2/78 in 39/84); 

2. navodilo o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo 
živali in o ravnanju s sredstvi iz teh pristojbin na posebnih 
računih (Uradni list SRS, št. 2/78); 

3. navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni organi, pri- 
stojni za veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinarske 
organizacije združenega dela v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 17/84); 

4. navodilo o bolezenskih znamenjih, po katerih je 
mogoče šteti, da se je pojavila živalska kužna bolezen ter o 
načinu in postopku obveščanja o tem (Uradni list SRS, št. 3/ 
78); 

5. navodilo o načinu pošiljanja materiala, ki je potreben za 
diagnostično preiskavo (Uradni list SRS, št. 3/78); 

6. pravilnik o ukrepih za zatiranje živaJskih kužnih bolezni 
(Uradni list SRS, št. 3/78 in 37/84); 

7. odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malokrv- 
nosti kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7/81); 

8. pravilnik o kužnih boleznih, s katerimi ne smejo biti 
okužena osemenjevalna središča, plemenske črede in jate, 
valilnice, ribogojnice in vzrejališča matic (Uradni list SRS, št. 
3/78); 

9. pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in o 
predpisih (Uradni list SRS, št. 3/78); 

10. pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih za preglednike divjačine v lovskih organizacijah 
(Uradni list SRS, št. 3/78); 

11. pravilnik o karanteni, o vrstah preiskav ter o veterinar- 
skih organizacijah združenega dela, ki opravijo preiskave 
živali, valilnih jajc, živalskega semena in zametkov (morul) 
(Uradni list SRS, št. 3/78); 

12. navodilo o vodenju registra živali in objekta o zdrav- 
stvenem spričevalu za čebelje družine in za ribe, dovoljenja za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki, potrdilu o registraciji in 
vakcinaciji psov ter o vaterinarski napotnici, o postopku pri 
vodenju oziroma izdajanju teh listin ter o evidenci (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

13. pravilnik o. minimalnih pogojih za delo veterinarskih 
organizacij, ki ugotavljajo kužne bolezni in vzroke poginov, 
organizacij, ki opravljajo veterinarsko-sanitarne preglede, 
diagnostične in druge preiskave ter organizacij, ki proizvajajo 
in skladiščijo seme za umetno osemenjevanje (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

14. odločba o pooblastitvi veterinarskih organizacij združe- 
nega dela in imenovanju komisije za nadpregled živalskih 
proizvodov (Uradni list SRS, št. 26/82); 

15. pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
za obratovanje klavnic, mlekarn in drugih obratov za prede- 
lavo mesa, mleka, rib in jajc, katerih proizvodi so namenjeni 
za notranji promet (Uradni list SRS, št. 38/68); 
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16. pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
prostorov, v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni 
list SRS, št. 21/81); 

17. odredba o določitvi območja, na katerem mora biti 
zagotovljen reden odvoz živalskih odpadkov (Uradni list SRS, 
št. 3/78); 

18. pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in o minimal- 
nih higienskotehničnih pogojih za ureditev objekta za obduk- 
cijo ter za zbiranje, transport in predelavo odpadkov žival- 
skega izvora (Uradni list SRS, št. 12/81); 

19. pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v veterinarskih organi- 
zacijah združenega dela (Uradni list SRS, št. 7/83). 

127. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list 

SRS, št. 18/77 in 2/78); 
- zakon o veterinarski službi v Socialistični republiki Slove- 

niji (Uradni list SRS, št. 14/65); 
- odredba o preprečevanju čebeljih kužnih bolezni pri 

vzreji in prodaji čebel - matic (Uradni list LRS, št. 9/57); 
- odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkore- 

ninjenje stekline (Uradni list SRS, št. 25/78 in 3/80). 
128. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na zasedanju dne 26. junija 1985 sprejela osnutek 
zakona o zdravstvenem varstvu živali in zadolžila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri tem 
prouči in ustrezno upošteva predloge, mnenja in stališča 
delovnih teles ter pripombe skupin delegatov, posredovana 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona proučil 
vsa v skupščinski obravnavi podana mnenja, pripombe, sta- 
lišča in predloge ter jih upošteval tako, daje ustrezno spreme- 
nil in dopolnil posamezne določbe osnutka zakona. 

Nekaterih podanih mnenj, pripomb, stališč in predlogov 
predlagatelj ni upošteval, razlogi za to so posebej obrazlo- 

II. 
Pri pripravi predloga zakona so bile upoštevane naslednje 

pripombe, predlogi in stališča, ki so bila dana k zakonskemu 
osnutku: 

1. V skladu s predlogom Zakonodajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije je predlagatelj spremenil naslednje 
določbe osnutka zakona: 

- določbe o soglasju k lokacijskemu dovoljenju (63., 111. in 
112. člen) so usklajene s 35., in 54. in 55. členom zakona o 
urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, 
št. 18/84). Natančnejše higienske, veterinarško-sanitarne in 
tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti, prostori in 
oprema, bo predpisal republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo; 

- z zakonom bo določeno, da v delavskem svetu veterinar- 
ske organizacije združenega dela sodelujejo pri odločanju o 
zadevah posebnega družbenega pomena skupaj z delegati 
delavcev veterinarske organizacije združenega dela, tudi 
delegati ustanovitelja, zdravtvene skupnosti in uporabnikov. 
Način delegiranja delegatov iz navedenih organizacij in skup- 
nosti v delavski svet veterinarske organizacije in število dele- 
gatov bo uredil statut veterinarske organizacije združenega 
dela (91. člen); 

- značaj dela v zdravstvenem varstvu živali je takšne 
narave, da iz veterinarsko-medicinskih razlogov dela preko 
polnega delovnega časa ne bo mogoče povsem odpraviti. 
Zato bodo z določbami zakona o zdravstvenem varstvu živali 
določene le splošne osnove- kje in kako se bo ta način dela 
organiziral, pa bodo določiii samoupravni akti veterinarskih 
organizacij. S tem v zvezi je predlagatelj določbe 103. do 106. 
člena osnutka zakona ustrezno spremenil oziroma dopolnil. 

2. Na predlog Odbora za agrarno politiko Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije je predlagatelj: 

- v tretjem odstavku 85. člena opredelil, da lahko delavci 
veterinarske delovne organizacije v dogovoru z organizacijo 
združenih kmetov organizirajo kot delovno enoto obratno 
veterinarsko ambulanto; 

- v 88. členu je opredeljeno, da lahko opravljajo veterinar- 
ske storitve na področju preskrbe z zdravili in sanitetnim 
materialom enote za zdravila določenih veterinarskih organi- 
zacij in lakarniške postaje veterinarskih organizacij združe- 

nega dela. Poleg tega pa je jasnejše opredeljeno, kdo opravlja 
strokovna dela na področju preskrbe z zdravili, ki jih upora- 
bljajo v veterinarski medicini. 

3. Pripombe in predlogi skupine delegatov v Zboru združe- 
nega dela s področja gospodarstva in kmetijstva iz Murske 
Sobote oziroma Pomurja so upoštevane v naslednjem: 

- za zdravje živali so dolžni skrbeti imetniki živali, delavci, 
drugi delovni ljudje in občani, ki imajo tudi po tem zakonu 
pravico do predpisanega najmanjšega obsega zdravstvenega 
varstva živali. 

Tudi drugi delavci (5. člen), ki niso imetniki živali (npr. 
delavci v klavno-predelovalnih obratih, v kafileriji itd.) ter 
drugi delovni ljudje in občani (npr. obrtniki, ki se ukvarjajo z 
obdelavo kož in drugih surovin, ali občan, ki ugotovi sum na 
kužno bolezen živali, črni zakol itd.), so dolžni skrbeti za 
zdravje živali in preprečevati vse škodljive posledice v zvezi z 
varstvom zdravja živali; 

- uporabniki v svobodni menjavi dela na področju zdrav- 
stvenega varstva živali so tudi rejci živali, združeni v rizični 
skupnosti za kmetijstvo zavarovalne skupnosti (20. člen); 

- mnenje delegacije, da naj se pristojbine, ki jih predpisu- 
jejo občine, ne delijo na lokalne in republiške vire, je upošte- 
vano v novi določbi prvega odstavka 31. člena, po kateri se bo 
pristojbine, ki jih predpisuje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, odvajalo na republiške (20%) in občinske račune (80%). 
Vse pristojbine, ki jih predpiše občina, pa bodo dohodek 
občine. Pri določitvi odstotka zbranih pristojbin (80:20) smo 
upoštevali obveznosti, ki se pokrivajo iz sredstev posebnega 
računa za zdravstveno varstvo živali proračuna republike ozi- 
roma občine. S tem bodo poenostavljeni postopki z odvaja- 
njem sredstev na republiški račun; 

- v novem četrtem odstavku 43. člena je določeno, da 
lahko prevoz in neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in 
drugih odpadkov živalskega izvora opravljajo samo pooblaš- 
čene organizacije združenega dela, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz 45. člena zakona. S tem v zvezi je dopolnjena tudi 
kazenska določba 2. točke prvega odstavka 121. člena; 

- v prvem odstavku 45. člena je beseda »farma« zamenjana 
z besedami »velik živinorejski obrat«. Pri tej določbi gre za 
masovne pogine npr. pri požaru ali okvari na ventilacijskih 
napravah na perutninskih farmah ipd. V tem primeru lahko 
zagotovi prevoz živalskih trupel le kafilerija, ki ima ustrezna 
vozila. Veterinarska organizacija ne more zagotoviti prevoza v 
navedenih izjemnih primerih, ker ima le vozilo za prevoz 
manjšega števila živali in je zadolžena le za odvoz kadavrov v 
primeru posameznih poginov. 

S tem smo upoštevali oziroma pojasnili tudi predlog za 
spremembo 45. člena, ki so ga podali delegati skupne delega- 
cije za delegiranje v Zbor občin in Zbor združenega dela SR 
Slovenije iz Ilirske Bistrice. 

4. Predlog Zveze društev veterinarjev in veterinarskih tehni- 
kov SRS, da naj po analogiji zveznega zakona tudi republiški 
zakon vsebuje določbe o pristojnosi laboratorijev za diagno- 
stiko bolezni, ki jih zatiramo po republiškem zakonu (referen- 
čni laboratoriji), je upoštevan v novi sedmi alinei 16. člena, po 
kateri obsega specialistična dejavnost tudi preverjanje rezul- 
tatov laboratorijskih preiskav ter laboratorijskih testov in 
metod na področju osnovne diagnostike živalskih kužnih 
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bolezni iz tega zakona, to nadzorstvo pa bo zagotovil v skladu 
s 5. točko prvega odstavka 24. člena in 110. členom zakona 
republiški upravni organ, ki neposredno nadzira diagnostične 
dejavnosti. 

5. Pripomba Društva za varstvo živali Maribor k četrtemu 
odstavku 47. člena osnutka zakona smo upoštevali. Predpis o 
registraciji, cepljenju, označevanju, postopku z neregistrira- 
nimi in necepljenimi psi ter o reji psov bo izdala občinska 
skupščina. S tem bo ohranjena dosedanja pravna ureditev, 
obenem pa tudi možnost sodelovanja društva pri pripravi in 
sprejemanju predpisa. 

6. Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije v občini Trbovlje je bila mnenja, 
da mora biti bolj natančno regulirano zagotavljanje sredstev 
za predpisani najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali za 
nepretrgano veterinarsko dejavnost v zvezi z diagnostiko kuž- 
nih bolezni in veterinarsko higiensko službo ter da mora biti 
zagotovljeno financiranje najmanjšega obsega zdravstvenega 
varstva živali v vseh občinah v republiki. 

Predlog je delno upoštevan s tem, da je dopolnjen in bolj 
jasno opredeljen drugi odstavek 65. člena, ki se glasi: 

»V veterinarski organizaciji združenega dela, ki je pooblaš- 
čena za veterinarsko-sanitarno preventivo in diagnostiko kuž- 
nih bolezni, mora biti zagotovljena nepretrgana veterinarska 
dejavnost za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba po 
zveznem zakonu takoj poskrbeti, da se ugotovi kužna bolezen 
ali vzrok pogina.« 

Predlagatelj pojasnuje tudi, da je z zakonom urejen samo 
najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga morajo 
zagotoviti družbenopolitične skupnosti in sistem financiranja 
ter izvajanja ukrepov. S podzakonskimi akti pa bodo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti občinskih skup- 
ščin natančneje uredili način zagotavljanja sredstev za pred- 
pisani najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali (prvi in 
drugi odstavek 29. člena). Z zakonom so določeni tudi ukrepi, 
ki naj zagotovijo, da pomanjkanje finančnih sredstev na enem 
območju ne bo ovira za izvajanje ukrepov (drugi odstavek 32 
člena). 

III. 
Predlogi in pripombe k osnutku zakona, ki niso bile upošte- 

vane v predlogu zakona: 
1. Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja 

gospodarstva in kmetijstva iz občine Murska Sobota oziroma 
Pomurja je predlagala, da se za premeščanje živali ob zakolu 
izda za več živali enega imetnika skupno zdravstveno spriče- 
vato, kar bi zmanjšalo administrativne stroške (46. člen). 

Predlog je bil proučen in je bilo ugotovljeno, da je to že 
urejeno z zveznim predpisom. V 3. členu pravilnika o obrazcu 
zdravstvenega spričevala za živali (Uradni list SFRJ št 8/78) 
je določeno, da se spričevalo izdaja za velike živali (kopitarje, 
goveda in bivole) za vsako žival posebej (posamično spriče- 
valo). Ce so velike živali zaznamo vane (zznamkico na ušesu, z 
zarezo na dlaki, z žigom na kopitu ali nogi ipd.), se sme izdati 
eno spričevalo za več takšnih živali iste vrste (skupno spriče- 
valo). Za drobne živali (ovce, koze, prašiči in perutnina) se 
izdaja praviloma skupno spričevalo, če so živali iste vrste. 
Zato je črtan tretji odstavek 46. člena osnutka zakona o 
zdravstvenem varstvu živali. 

2. Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva in kmetijstva iz občine Murska Sobota je bila 
mnenja, da je treba v 81. in 87. členu dodati določbo, da 
delavci obratne veterinarske ambulante velikega živinorej- 
skega obrata uresničujejo svoje pravice in dolžnosti skupaj z 
delavci te delovne organizacije. 

Predlog ni bil upoštevan, ker so pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavcev ter način in oblike odločanja tudi za 
delavce v delovnih enotah urejene v zakonu o združenem 
delu. 

3. Na vprašanje skupine delegatov Zbora združenega dela 
s področja gospodarstva in kmetijstva iz občine Murska 
Sobota glede organizacijskega statusa živinorejsko-veterinar- 
skega zavoda predlagatelj pojasnjuje, da z zakonom ni bilo 
mogoče določiti ene ali več vnaprej določenih organizacij 
Združenega dela za opravljanje neke dejavnosti (npr. živino- 
rejsko-veterinarski zavod, kmetijsko-veterinarski zavod ipd.), 
temveč je mogoče določiti le pogoje za dejavnost in za posa- 
mezne organizacijske oblike oziroma tipe dejavnosti zdrav- 

stvenega varstva živali. V postopku verifikacije pa bodo posa- 
mezne veterinarske organizacije pooblaščene za tiste dejav- 
nosti, za katere bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Šele v 
postopku verifikacije bo torej ugotovljeno, ali neka veterinar- 
ska organizacija izpolnjuje pogoje, ki so predpisani za opra- 
vljanje določene dejavnosti. Dejavnost živinorejskih ali kmetij- 
skih zavodov, ki se nanaša na pospeševanje živinoreje, ne 
ureja ta zakon, temveč zakon o ukrepih v živinoreji. 

4. Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije za kulturno-prosvetno področje 
iz občine Ljutomer je predlagala, da se odpravi temeljno 
področje zdravstvenega varstva živali »ve,terinarsko-sanitarno 
preventivo in higieno«in zajame v enem členu tako, da se bo v 
naslovu in vsebini glasilo: »Osnovno zdravstveno varstvo in 
veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena.« 

Prav tako je bila mnenja, da mora biti za zagotovitev učinko- 
vitega zdravstvenega varstva živali v občini organizirana 
osnovna veterinarska dejavnost, veterinarsko-sanitarna pre- 
ventiva in higiena ter preskrba z zdravili in sanitetnim materi- 
alom. 

Predloga ni bilo mogoče upoštevati iz strokovnega vidika in 
zaradi cilja zakona, da se zagotovi ustrezna in racionalna 
organizacija dejavnosti zdravstvenega varstva živali, ki bo 
sposobna zagotoviti celovito učinkovito in neprekinjeno 
zdravstveno varstvo. 

Veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena je zelo 
pomembno temeljno področje zdravstvenega varstva živali (ki 
posega na področje varstva prebivalstva pred zoonozami, 
higiene živil živalskega izvora, epizootiologije in varstva oko- 
lja). Zaradi odgovornih nalog, ki jih obsega to temeljno 
področje, bo morala veterinarska organizacija združenega 
dela, ki bo zagotavljala to temeljno področje, organizirati 
predpisane oddelke, ki jih bo vodil veterinar - specialist z 
delovnega področja oddelka in izpolnjevati druge predpisane 
pogoje glede prostorov, opreme in kadrov. 

Večletna praksa je pokazala, da je prišlo v majhnih veteri- 
narskih organizacijah, ki so poskušale združevati osnovno 
veterinarsko dejavnost in veterinarsko-sanitarno preventivo in 
higieno, do zanemarjanja in zastoja v razvoju veterinarsko- 
sanitarne preventive in higiene. 

Praksa v večini občin v Sloveniji je dokazala, da je dejavnost 
veterinarsko-sanitarne preventive in higiene učinkovita in 
racionalno organizirana za območje več občin oziroma v 
regiji. 

Končno je to dokazala tudi praksa v zdravstvu, saj so zavodi 
za socialno medicino in higieno, ki opravljajo podobne 
naloge na področju humane medicine (specialistične zdrav- 
stvene storitve na področju epidemiologije, ekologije, higiene 
itd.), organizirani regionalno za več občin. 

Razen tega 17. člen zakona nikakor ne omejuje občin v 
organiziranju veterinarske dejavnosti. Določba tega člena 
nalaga, da mora biti v občini organizirana vsaj osnovna veteri- 
narska dejavnost ter preskrba z zdravili in sanitetnim materi- 
alom. Ce bo občina ugotovila, da lahko zagotovi sredstva, ki 
so potrebna za ustanovitev in delovanje veterinarskega 
zavoda, in če bo ustanovitelj lahko zagotovil izpolnjevanje 
drugih pogojev, ki so predpisani za opravljanje te dejavnosti, 
ni y zakonu nobene določbe, ki bi to ovirala. Seveda pa bo 
morala biti vsebinska in programska zasnova take veterinar- 
ske organizacije usklajena s pogoji, ki jih določa 80 člen 
zakona. 

5. Predlog skupine delegatov gospodarskega področja 5 
okoliša za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 
občine Ljubljana Vič-Rudnik, da naj se v 21. členu definira, za 
katere vrste programov se udeleženci sporazumevajo, ni bilo 
mogoče upoštevati. Po mnenju predlagatelja pri izvajanju te 
določbe ne bo prihajalo do nejasnosti, saj je v določbi 18. 
člena zakona jasno opredeljeno, da se zdravstveno varstvo 
živali ne zagotavlja samo s samoupravnim sporazumevanjem, 
temveč tudi s predpisanim najmanjšim obsegom zdravstve- 
nega varstva živali, ki ga za varstvo pred kužnimi boleznimi 
določa ta zakon. 

6. Društvo veterinarjev in veterinarskih tehnikov Maribor in 
skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz Ormoža sta predlagala, da naj bo 
ustanovitelj veterinarske delovne organizacije le družbenopo- 
litična skupnost, ne pa tudi kmetijska organizacija združe- 
nega dela ali druge družbenopravne osebe, kot to predvideva 
80. člen osnutka zakona. 
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Predlog ni bil upoštevan, ker bi bila taka rešitev v nasprotju 
z 349. členom zakona o združenem delu. 

7. Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije iz občine Trbovlje je opozorila 
na 81. člen zakona, ki omogoča ustanovitev obratne veterinar- 
ske ambulante v velikih živinorejskih obratih in je zato mne- 
nja, da se bo veterinarska služba podvajala oziroma da ne bo 
enotno organizirana za celotno republiko, samostojna in 
neodvisna. Zato je predložila, da se tretji odstavek 81. člena 
črta. 

Predlog ni bil upoštevan. Veterinarska služba se ne bo 
podvajala; obratna veterinarska ambulanta bo opravljala 
zdravstveno varstvo živali samo v velikem živinorejskem 
obratu in v sodelovanju s celotno veterinarsko službo. 

Po menju predlagatelja predložene sankcije zagotavljajo, 
da bodo družbeni odnosi in obnašanje posameznikov v obrat- 
nih ambulantah v tisti vsebini, ki v največji meri ustreza 
našemu družbenemu in pravnemu redu. Poleg tega pa je v 
določbi v tretjem odstavku 81. in v prvem odstavku 87. člena 
jasno določeno, da obratna veterinarska aihbulanta ne more 
opravljati strokovnih del, ki so namenjena za inšpekcijsko 
nadzorstvo, to pa velja tudi za veterinarsko-sanitarne pre- 
glede mesa, mleka in drugih živil živalskega izvora. 

8. Zveza društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov SR 
Slovenije je opozorila na nedorečenost določbe 89. člena 
osnutka zakona in meni, da je potrebna konkretizacija te 
določbe v podzakonskem aktu. Pripomba ni bila upoštevana, 
ker funkcionalnega in strokovnega povezovanja in delitve 
dela po strokovnosti in racionalnosti v enotnem sistemu 
zdravstvenega varstva živali ter sodelovanja veterinarskih 
organizacij ni mogoče predpisati in uveljaviti s podzakonskim 
aktom. Predlagatelj je mnenja, da mora biti ta določba kon- 
kretizirana'v samoupravnih sporazumih, sklenjenih med upo- 
rabniki in izvajalci. V planskih aktih izvajalcev zdravstvenega 
varstva živali, ki lahko v skladu s 37. členom zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 
sprejmejo tudi samoupravni sporazum o usklajevanju planov, 
s katerim se dogovarjajo tudi o delitvi dela ter načinu in 
oblikah strokovnega povezovanja. Republiški' komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano - Republiška veterinarska 
uprava pa bo v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov- usmerjala in nadzorovala to sporazumevanje, ki pomeni 
izvajanje tega zakona. 

IV. 
V predlogu zakona so glede na osnutek predlagane še 

naslednje spremembe in dopolnitve: 
Drugi odstavek 113. člena in tretji odstavek 124. člena 

predloga zakona sta dopolnjena tako, da dajeta tudi delavcu 
pooblaščene veterinarske organizacije združenega dela poo- 
blastilo, da srne ob izvajanju strokovnih del za veterinarsko 
inšpekcijo legitimirati osebe ter jim v primeru prkrškov, nave- 
denih v 124. členu predloga zakona, izreči tudi mandatno 
kazen. Ta dopolnitev je potrebna zato, da bi zagotovili čim 
bolj dosledno izvajanje tega zakona. 

V drugem odstavku 111. člena je bolj jasno opredeljena 
pristojnost republiškega upravnega organa, pristojnega za 
veterinarsko inšpekcijo, s tem, da je opredeljeno, kaj se šteje 
za velik živinorejski obrat. 

Določba 12. člena zveznega zakona obvezuje pristojne 
organe v republiki, da morajo za posamezne kužne bolezni 
takoj poskrbeti, da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina. 
Zato je dopolnjena 4. točka prvega odstavka 24. člena. 

V predlogu zakona so bile napravljene tudi nekatere spre- 
membe redakcijskega značaja. Tako je bil v 3. točki 10. člena 
izraz »diagnostična dejavnost« nadomeščen z izrazom 
»osnovna diagnostična dejavnost«, ki se uporablja v drugih 
določbah zakona. 

V sedmem odstavku 8. člena so bili pojmi »živalski proiz- 
vodi, živalske surovine in živalski odpadki« nadomeščeni s 
pojmi: »proizvodi živalskega izvora, surovine živalskega 
izvora in odpadki živalskega izvora«. Ti izrazi oziroma pojmi 
so uporabljeni tudi v osnutku novega zveznega zakona. 

V 10. točki prvega odstavka 24. člena je dodano besedilo 
»za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba po zveznem 
zakonu takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina«, ker 
se zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva 
živali nanaša samo na nepretrgano veterinarsko dejavnost v 
primeru suma, da je žival zbolela ali poginila za kužno bolez- 
nijo iz zveznega zakona. 

Drugi odstavek 62. člena osnutka se črta. Pravica imetnika 
živali na superanalizo vzorcev krmil bo urejena v zveznem 
zakonu. ^ 

Prva alinea 107. člena osnutka zakona je zaradi boljšega 
razumevanja besedila razdeljena v dve alinei, in sicer. 

»- Varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo: 

- zdravstveno varstvo živali;«. 
Glede na predvidene spremembe zakona o prekrških je 

predlagatelj v 118-124. členu predloga zakona upošteval 
predlagano valorizacijo denarnih kazni in predlagal samo 
najnižje denarne kazni. 

V. 

Z izvajanjem zakona ne bodo nastopile nove obveznosti za 
proračune družbenopolitičnih skupnosti. Spremenjen pa bo 
način zagotavljanja sredstev za predpisani najmanjši obseg 
zdravstvenega varstva živali in sicer za nepretrgano veerinar- 
sko dejavnost v zvezi z diagnostiko določenih kužnih bolezni 
in veterinarsko-higiensko službo, kar je bilo v občinah 
neenotno urejeno, predvsem pa je obremenjevalo proračune 
občin. Novi zakon bo to uredit enotno in s pristojbino poraz- 
delil obveznosti med vse imetnike živali, s tem pa razbremenil 
tudi proračune občin. 

Druge finančne obveznosti bodo prevzemali v odnosih svo- 
bodne menjave dela zainteresirani uporabniki in izvajalci s 
sprejetimi planskimi akti oziroma z neposrednim plačevanjem 
storitev. 

sprejem tega zakona tudi ne bo zahteval nobenih novih 
administrativnih opravil, zaradi racionalizacije pa bodo 
poenostavljeni oziroma zmanjšani nekateri administrativni in 
drugi postopki in opravila. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo ter- 
jale dodatnih sredstev za njegovo izvedbo. 

Po uveljavitvi tega zakona bodo izdani naslednji podzakon- 
ski akti: 

- navodilo o znamenjih, po katerih je mogoče šteti, da seje 
pojavila kužna bolezen ter o načinu in postopku obveščanja o 

- pravilnik o ukrepih za zatiranje in preprečevanje živalskih 
kužnih bolezni; 

- pravilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje masti- 
tisa pri kravah ter o zdravstvenem nadzorstvu mleka; 
- pravilnik o strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in 

higiensko-tehničnih pogojih za delo veterinarskih organi- 
zacij: 

- odlok o dopolnitvah odloka o pristojbinah za zdravstvena 
spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev 
pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja; 

, - navodilo o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo 
živali in o ravnanju s sredstvi na posebnih računih za zdrav- 
stveno varstvo živali; 

- pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali; 

- navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskuse na 
živalih v znanstveno-raziskovalne namene. 
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Ljubljana, 6. avgusta 1985 

PREDLOG 

dolgoročnega plana SR Slovenije za 

obdobje od leta 1986 do leta 2000 (ESA-673) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 78. seji dne 23. 
7. 1985 obravnaval: 

- PREDLOG DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000, ki vam ga 
pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. člena, 
217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo stališča do pripomb na osnutek 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000, ki niso upoštevane pri pripravi predloga 
plana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SRS za družbeno 
planiranje, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje, 

- Franc JAMŠEK, namestnik direktorja Zavoda SRS za 
družbeno planiranje. 

Na podlagi 4. alinee 335. člena in 2. alinee prvega odstavka 
342. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 202. 
člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80) ter 
5. in 29. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 
18/84) je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne- 
 sprejela 

DOLGOROČNI PLAN 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETA 
1986 DO LETA 2000 

Dolgoročne razvojne usmeritve SR Slovenije in SFR Jugo- 
slavije oblikujemo na spoznanju, da sta tako SR Slovenija 

kot SFR Jugoslavija v svojem povojnem razvoju dosegli 
pomembne rezultate na gopodarskem, socialnem in politič- 
nem področju ter bistveno spremenili strukturo gospodar- 
stva in družbe, da pa je ta razvoj v sedemdesetih letih pričel 
dobivati izrazite značilnosti ekstenzivnosti in avtarkičnosti 
ter strukturnih nesorazmernosti. To je imelo za posledico 
upadanje vseh kakovostnih dejavnikov razvoja, 
i Upočasnitev dinamike gopodarske rasti je ob hkratni 
naraščajoči inflaciji povzročala zastoje pri kakovosti upra- 
vljanja in dela, razvijanju lastnega sistem delovnih in 
življenjskih vrednot, osvobajanju človeka in humanizaciji 
dela ter razvijanju in nadaljnji graditvi samoupravne sociali- 
stične demokracije. Splošno družbeno okolje, v katerem naj 
bi bilo delo vsakega človeka vse bolj ustvarjalno in najpo- 
membnejša družbena vrednota, še vedno ni takšno, da bi 
zagotavljalo pot iz današnjih težavnih materialnih in družbe- 

Strokovne podlage za dolgoročni plan 
so pripravili: 

Maja Bergant, Anton Birsaj mag. Neven Borak, Andrej 
Briški, Branko Bužan, Fedor Cerne, Franc Debevec, Franc 
Dragan, Dagrriar Fajdiga, Jurij Furlan, Milenka Gaberšek, 
mag. Pavle Gmeiner, Matjaž Hanžek, Franc Jamšek, Mar- 
gita Jančič, Andrej Kavčič, Dušan Kidrič, Jerina Kodelja- 
Starin, dr. Vladimir Kokole, Zlatko Lavrenčič, Božena 
Leonardi, dr. Ivo Lavrač, Uroš Lokošek, Anastazija Marin- 
šek, Milena Mirkovič, Vida Mohorčič-Špolar, Matej More, 
Jože Novinšek, Stojan Pečlin, dr. Anton Povše, Živko 
Pregl, dr. Pavle Sicherl, Peter Srakar, Alojz Stare, Janez 
Sterniša; Igor Strmšnik, Marjeta Šiško-Debeljak, Rado 
Škrabar, Peter Tribušon, Dunja Ukmar-Hvastija, IgorUmek 
in Bogdan Zeilhofer. 

Kartografsko zasnovo in pripravo so izdelali: 
Iva Božič, Milena Hribar, Zlatko Lavrenčič, Marjan Podob- 
nikar (vodja) in Majda Vogelnik. 

Pripravo strokovnih podlag so vsebinsko usmerjali in 
usklajevali: 

mag. Neven Borak, Andrej Briški, Franc Jamšek, Zlatko 
Lavrenčič, Jože Zakonjšek in Bogdan Zeilhofer. 

Pripravo dolgoročnega plana je vodil mag. Neven 
Borak. 
V tekstu so z mastnimi črkami označene spremembe glede 
na osnutek dolgoročnega plana. Deli osnutka plana, ki jih 
v predlogu ni, niso posebej označeni. 
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nih razmer. Močno smo še oddaljeni od spoznanja, da nas 
lahko samo ustvarjalno delo izvleče iz današnje gospodar- 
ske, kulturne in ne nazadnje vrednostne krize ter požene na 
višjo znanstveno, tehnološko, organizacijsko, gospodarsko 
in kulturno raven. To pa je temeljni pogoj za prehod na 
kakovostnejšo in zahtevnejšo raven družbenega razvoja ter 
za uvajanje dosežkov znanstvene in tehnološke revolucije v 
vse faze in na vse ravni družbenega proizvodnega procesa. 
Šele na tej osnovi se bodo razvijale tudi nove samoupra- 
vljalske sposobnosti, nova samoupravljalska kultura, ki bo 
izhajala iz zgodovinsko in družbeno novega položaja 
delavca in človeka v sistemu socialističnega samoupra- 
vljanja. 

Z dolgoročnim planom spodbujamo in usmerjamo vse 
subjektivne sile naše družbe k zavestnemu aktiviranju vseh 
družbenih zmožnosti, ki bodo dolgoročna osnova in pogoj za 
kvalitetnejši gospodarski in družbeni razvoj. Svoja prizade- 
vanja bomo usmerili predvsem v naslednja razvojna ža- 
rišča: 

— v kakovost življenja; 
kot splet uresničevanja človekove celovite osebnosti v 

njegovem ustvarjalnem razmerju do družbe in naravnega 
okolja kot enega temeljnih razvojnih dejavnikov; 

» — v znanstveni in tehnološki napredek; 
kot splet vplivanja na način proizvodnje in dela in na 

dinamiko in kakovost gospodarskega in družbenega raz- 
voja; 

— v družbeno organizacijo procesa reprodukcije; 
kot pomembni dejavnik družbene in individualne produk- 

tivnosti dela in pogoja uresničevanja procesov prestrukturi- 
ranja na vseh področjih in ravneh; 

— v skladnejši razvoj; 
kot splet uresničevanja uravnoteženega družbenogospo- 

darskega razvoja v prostoru in smotrnega gospodarjenja z 
dobrinami splošnega pomena; 

— v razvoj Jugoslavije; 
kot splet uresničevanja ekonomske, socialne in kulturne 

svobode ter enakopravnost narodov in narodnosti Jugosla- 
vije. 

Uresničevanje teh dialektično soodvisnih in nerazdru- 
žljivo medsebojno povezanih usmeritev bo izredno zahte- 
ven družbeni proces, ki bo potekal v kontinuiranem razreše- 
vanju obstoječih in na novo nastajajočih protislovij, pa tudi 
neenakomerno po področjih in območjih. Doseči moramo 
preobrat v kakovosti gospodarjenja in dela, zagotoviti 
pogoje za uspešnejši prodor v svet, povečati ustvarjalnost 
in inovativnost ter uveljavljati našim zgodovinskim in druž- 
benim razmeram primerno razvojno pot. Uresničevanje teh 
zahtevnih ciljev bo odvisno predvsem od spoznanja, da so 
spremembe nujne in da pot na višjo raven samoupravne, 
gospodarske in kulturne razvitosti ne bo niti lahka niti eno- 
stavna. Zahtevala bo kritično vrednotenje gospodarskih, 
socialnih, kulturnih in političnih razmer dobe, v kateri 
živimo, ter boj za kontinuiteto in razvijanje lastnega sistema 
vrednot, ki ustreza pojmovanju samoupravnega socializma 
kot družbe svobodno združenega dela. Pri tem bomo morali 
imeti pred očmi strateške prednosti in pomanjkljivosti 
našega položaja v dinamiki sodobnega sveta — kot narod, 
kot kultura in kot družba. 

1. CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE 

Temeljne družbenopolitične opredelitve za oblikovanje dol- 
goročnih razvojnih usmeritev in politike SR Slovenije za 
obdobje do leta 2000 so v programskih dokumentih ZK Jugo- 
slavije in ZK Slovenije, v ustavi SFR Jugoslavije in SR Slove- 
nije in v dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije, v 
katerem smo opredelili skupne interese in cilje razvoja soci- 
alističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v 
Jugoslaviji. 

Ob upoštevanju: 
- da živimo v nemirnem času velike mednarodne napeto- 

sti, medblokovskih nasprotij, boja za vplivna območja in sve- 
tovne gospodarske krize in da tehnološka revolucija nenehno 
izpolnjuje proizvajalne sile v svetu in nadomešča izčrpane 
razvojne spodbude z novimi, 
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- da je aktivno prilagajanje spremenjenim zunanjim raz- 
meram ob upoštevanju lastnih meril in vrednot pomembno 
sredstvo in nujen pogoj za uveljavljanje lastne identitete, 

- da je osnovni pogoj za uspešno premagovanje material- 
nih in drugih težav ter protislovij družbenega razvoja uresni- 
čevanje politike gospodarske stabilizacije in aktiviranje 
lastnih sil s pospeševanjem tistih družbenih sprememb, ki naj 
delavcem in delovnim ljudem zagotavljajo čedalje več možno- 
sti za razvijanje njihovih ustvarjalnih, delovnih sposobnosti in 
inovativnosti, 

- da so razvoj političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja, uveljavljanje dejanskega odločanja delavcev o 
vprašanjih družbene reprodukcije ter delavcev, delovnih 
ljudi in občanov o vseh družbenih zadevah, samoupravna, 
delovna in strokovna naravnanost delavcev in delovnih ljudi 
na korenite spremembe v odnosu do dela in načina odloča- 
nja, upravljanja ter organizacije na vseh področjih družbe- 
nega, političnega in gospodarskega življenja pogoj gospo- 
darskega in družbenega razvoja nasploh, 

- da je napredek v znanju, informatiki in tehnologijah 
bistveni pogoj za premagovanje krize in za preobrat v novo 
kakovost življenja in dela, 
- da imamo za razvoj učinkovitejše proizvodnje in nove 

tehnologije neustrezno izobrazbeno strukturo kadrov in da 
je izobraženost in celovita osebnostna razvitost ljudi teme- 
ljnega pomena za boljše delo, aktivno udeležbo ljudi pri 
usmerjanju družbenega razvoja in njihovo osebno uspeš- 
nost 

- da bo z aktivno populacijsko politiko treba zagotoviti 
možnosti za nemoteno reprodukcijo prebivalstva, 

- da Slovenija razpolaga z omejenimi naravnimi viri ter z 
že zelo obremenjenim okoljem na gospodarsko najbolj razvi- 
tih območjih, da pa tudi znatno zaostaja za razvitejšimi eko- 
nomijami v ravni tehnološkega razvoja in produktivnosti dela, 

- da je skupna ekonomska in razvojna politika republik in 
avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji zasnovana na enotnih 
temeljih socialističnega samoupravnega sistema in na samo- 
upravnem združevanju dela in sredstev na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu odločilen pogoj za premagovanje vseh oblik 
razdrobljenosti in zaprtosti in globljo družbeno in gospodar- 
sko integracijo, kar naj zagotavlja učinkovit gospodarski in 
družbeni razvoj vse Jugoslavije in vsake republike in avto- 
nomne pokrajine, 

- da je za uresničitev kakovostnih sprememb na vseh 
področjih družbenega, gospodarskega in socialnega razvoja 
odločilnega pomena obračun s težnjami po ohranjanju prese- 
ženih stanj in odnosov in da zaželenih in možnih sprememb 
ne bomo dosegali samodejno in brez velikih družbenih priza- 
devanj ter 

- da je konstruktivna podlaga za uveljavitev kakovostno 
novih usmeritev in odnosov lahko le stvarna presoja material- 
nih in drugih dejavnikov razvoja ob prehodu v naslednje 
dolgoročno obdobje 

So cilji, ki naj jih delovni ljudje in občani v SR Sloveniji 
uresničijo v obdobju do prehoda v prihodnje stoletje na- 
slednji: 

1.1. Izboljšanje kakovosti življenja in dela ter krepitev 
družbenega in materialnega položaja delovnih ljudi in obča- 
nov, ki mora temeljiti na delu in rezultatih živega in minulega 
dela in na zagotavljanju dinamične gospodarske rasti na 
kakovostnih osnovah. Z razvijanjem in poglabljanjem sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov, s prehodom na višjo raven 
tehnološkega, znanstvenega, kulturnega, s tem pa tudi 
gospodarskega razvoja, z aktiviranjem lastnih materialnih in 
duhovnih sil se bo slovenski narod skupaj z drugimi narodi in 
narodnostmi Jugoslavije gospodarsko, politično, kulturno in 
znanstveno potrjeval kot enakopraven subjekt v Evropi in 
svetu. Zato mora naš razvoj upoštevati celotne nacionalne 
interese in še posebej razvoj dejavnosti, ki so posebnega 
pomena za slovenski narod, za ohranjanje in širitev sodelova- 
nja na celotnem kulturnem prostoru. Le tako bodo delavci in 
delovni ljudje organizirano in združeno potrjevali izvirno pot 
razvijanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
združenem delu kot temeljno smer in vsebino procesa osvo- 
bajanja človeka in dela. 

V politiki uresničevanja razvojnih ciljev si bomo prizadevali 
za povečano koriščenje obstoječih proizvodnih in vseh drugih 
zmogljivosti, izboljšanje organizacije dela in poslovanja, 
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polno in produktivno izrabo delovnega časa ter učinkovitejše 
in odgovornejše upravljanje in odločanje, da bi z obstoječimi 
zmogljivostmi povečali proizvodnjo, produktivnost dela in 
ekonomičnost poslovanja. Pospešili bomo že začeto pre- 
strukturiranje gospodarstva in družbenih dejavnosti. Ustvar- 
jali bomo razmere za sprostitev vseh ustvarjalnih sil samou- 
pravne družbe, da z učinkovitejšim delom in gospodarjenjem 
zagotovimo objektivno dosegljive rezultate. S povečanim 
izvozom bomo zagotovili pogoje za višjo proizvodnjo in 
postopno posodobitev proizvodnih in drugih zmogljivosti. Le 
tako bomo saniranje žarišč izgub ter razvoj preusmerili na 
višjo raven učinkovitosti in produktivnosti. To bo tudi temeljni 
pogoj za postopno izboljšanje osebnega in družbenega stan- 
darda delovnih ljudi in občanov. 

Na tej osnovi pa bomo nadaljnji razvoj usmerili v bogatejšo 
vsebino in kakovost družbenoekonomskega razvoja, zasno- 
vano na višji ravni samoupravne družbene organiziranosti v 
celoti, na znatno večjem vplivu znanstvenega in tehnološkga 
napredka in razvoju domače znanosti in tehnologije, vzposta- 
vljanju ravnotežja med družbeno in naravno reprodukcijo ter 
še večjem upoštevanju ekonomskih zakonitosti in meril pro- 
duktivnosti ter uspešnosti gospodarjenja v razvitejšem svetu. 
S takšnim razvojem bomo zagotovili osnovo za širše in kako- 
vostnejše zadovoljevanje materialnih, socialnih in kulturnih 
potreb delovnih ljudi in občanov. 

Usmeritev na uspešnejši razvoj proizvajalnih sil in čim večji 
napredek v družbenoekonomskih odnosih ter na vzpostavlja- 
nju ravnotežja med njima v danih razmerah zahtevata korenite 
spremembe v odnosu do dela in načinov odločanja, upravlja- 
nja ter organizacije na vseh področjih in ravneh družbenega, 
političnega in gospodarskega življenja. Te spremembe bodo 
temeljile na širjenju prostora za uveljavljanje ekonomskih 
zakonitosti, na znanstveno zasnovanih oblikah in metodah 
usklajevanja in usmerjanja družbenega razvoja, na moralnih 
in materialnih spodbudah delavcev in delovnih ljudi za pove- 
čanje produktivnosti dela in učinkovitosti gospodarjenja, na 
družbeni klimi, ki bo spodbujala inovativnost sproščeno izja- 
vljanje in učinkovito usklajevanje interesov in doslednejše 
uveljavljanje skupnih interesov na vseh področjih družbenega 
življenja, ter na povečani odgovornosti nosilcev družbenih in 
upravljalskih funkcij. 

Sestavni del teh temeljnih dolgoročnih usmeritev je varova- 
nje narodnostnih posebnosti in uresničevanje enakopravnosti 
italijanske in madžarske narodnosti in skrb za njun vsestran- 
ski razvoj in napredek. 

1.2. V razvoju socialističnega samoupravljanja bodo 
delavci in delovni ljudje vse bolj neposredo obvladovali 
pogoje in rezultate svojega dela in družbena reprodukcijska 
sredstva, kar bo osnova za hitrejše uveljavljanje samouprav- 
nih proizvodnih odnosov ter sprememb v njihovem samou- 
pravnem in materialnem položaju, vedenju in zavesti. Takšna 
usmeritev bo odpirala pot sodobni ekonomiji, utemeljeni na 
blagovni proizvodnji v sistemu družbene lastnine in sociali- 
stičnega samoupravljanja. Pri tem bo odločilno, da delavec 
zagospodari tudi s sredstvi družbene akumulacije in tako v 
celoti prevzame odgovornost za skladen in stabilen materialni 
položaj. Zaradi tega bo treba ustvariti ustrezne pogoje, da 
bodo delavci, delovni ljudje in občani dejansko sprejemali 
odločitve v organizacijah združenega dela, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter preko dosledne uveljavitve delegatskih 
odnosov tudi o vseh družbenih zadevah v delegatskih skup- 
ščinah in drugih oblikah družbenega organiziranja. V ta 
namen bomo dosledno uveljavljali javnost dela, gojili kul- 
turo javni kritiki odprtega delovanja in v tem smislu razvijali 
sisteme javnega obveščanja. 

1.3. Vsestransko in kakovostno bomo zadovoljevali člove- 
kove osebne, družbene, materialne, socialne, kulturne in 
bivalne potrebe in interese ter zagotavljali celovitost pri uve- 
ljavljanju teh potreb. 

Uresničevali bomo načela enakopravnosti ter izenačevali 
razvojne možnosti delovnih ljudi na osnovi dela človeka z 
delitvijo po delu in rezultatih dela, odgovornostjo za uporabo 
družbenih sredstev reprodukcije, osvobajanjem ustvarjalne 
sposobnosti človeka in postopnim zadovoljevanjem potreb 
po ustvarjalnem delu. Bistvenega pomena bo prizadevanje za 
polno zaposlenost, saj je človekovo delo v naših družbeno- 
ekonomskih razmerah temelj osebnega dostojanstva, samo- 

potrjevanja, samoupravnega obvladovanja svoje usode in 
ustvarjanja dohodka. To mora biti ključ za razvoj življenjskega 
standarda s ciljem večanja produktivnosti dela, za učinkovito 
zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti ter za zmanjše- 
vanje neupravičenih socialnih razlik in socialne nestabilnosti. 

Višjo kakovost življenja bo možno doseči tudi ob varčnej- 
ših oblikah zadovoljevanja teh potreb. Zato bomo politiko in 
odnose na tem področju spremenili tudi tako, da bo še bolj in 
na selektivni osnovi uveljavljeno samoiniciativno in prostovo- 
ljno zadovoljevanje skupnih potreb. 

Socialno varnost bomo zagotavljali predvsem z dosega- 
njem predvidenih delovnih uspehov in z osebnim dohodkom 
kot realnim priznanjem delovnega in ustvarjalnega prispevka 
k razvoju, borili se bomo proti raznim oblikam ekoomsko in 
družbeno nesprejemljivih dohodkov, ki ogrožajo družbeno 
lastnino in ne izvirajo iz dela in delitve po delu. Zagotavljali 
bomo razmere za enakopravno vključevanje mladine v življe- 
nje in delo ter za socialno varnost mlade družine. Posebna 
družbena skrb bo namenjena humanizaciji dela in prepreče- 
vanju invalidizacije prebivalstva. 

1.4. Polna zaposlenost bo temeljila na dinamičnem pro- 
duktivnem zaposlovanju, ki bo omogočilo zaposlitev vseh za 
delo sposobnih prebivalcev. Visoka stopnja zaposlenosti in s 
tem vsestranska socialna varnost delavcev in delovnih ljudi 
bosta odvisni predvsem od kakovosti in količine dela in zna- 
nja. Polno produktivno zaposlenost bomo zagotovili pred- 
vsem z učinkovitim gospodarjenjem in s takimi preusmeri- 
tvami zaposlenosti v gospodarstvu in drugih družbenih 
dejavnostih, ki bodo ustrezale merilom razvitejših ekonomij. 
Možnosti za produktivno zaposlovanje bomo širili tudi s 
stalnim prilagajanjem procesa izobraževanja in organizi- 
rano prekvalifikacijo delavcev. 

V razvoju se bomo vse bolj usmerjali k zaposlitvi z visoko 
produktivnimi in ustvarjalnimi deli in opravili, zlasti v dejavno- 
stih, ki si morajo z visoko produktivnostjo zagotoviti stabilne 
osnove za vključevanje v svetovni trg. Z uvajanjem sodobnih 
organizacijskih metod ter s posodobitvijo in avtomatizacijo 
administrativnih in drugih delovnih opravil bodo gospodarske 
in druge organizacije odpravile neproduktivna dela in opra- 
vila. Z razvijanjem novih oblik in metod dela in zaposlitev, ki 
bodo vsebinsko in organizacijsko prilagojene zahtevam 
visoko razvite in na izzive sodobne tehnologije odmevne 
družbe, bomo širili možnosti za produktivno in dohodkovno 
zanimivo zaposlovanje. Tako bo vse večji del delovno sposob- 
nega prebivalstva našel zaposlitev v manjših industrijskih 
obratih z visoko kakovostno specializirano proizvodnjo, v 
delovno intenzivnih obratih drobnega gospodarstva, v servis- 
nih dejavnostih, turizmu itd. 

To bo tudi osnova za postopno in selektivno skrajševanje 
(lelovnega tedna posameznika že v devetdesetih letih. 
* 1.5. Ob upoštevanju notranjih in zunanjih okoliščin bomo 
zagotovili spodbudnejše pogoje in razmere za razvoj znano- 
sti, tehnike, tehnologije, izobraževanja, organizacije dela in 
informatike z neobhodnim izborom in usmeritvijo na tista 
področja, kjer bomo mogli ustvariti sposobna inovativna 
jedra. 

Osnova za to bo medsebojno povezan razvoj visoke tehno- 
logije, znanosti in izobraževanja, razvite organizacije dela in 
informatike. Zaradi notranje povezanosti in večsmernih učin- 
kov bomo razvoj teh dejavnosti usmerjali kot celoto, pred- 
vsem pa predvideli in upoštevali njihove vsestranske učinke 
na družbeni razvoj. Tako se bo SR Slovenija z usmerjanjem 
večjega dela razpoložljive družbene akumulacije v tehnolo- 
gijo in znanje, še posebej v izbrana področja visoko zahtevnih 
tehnologij, intenzivneje vključevala v svetovni tehnološki 
napredek in zagotovila tehnološko, znanstveno in kadrovsko 
osnovo za vključevanje v razvitejše oblike mednarodnega 
ekonomskega sodelovanja. ' 

Vse večja zahtevnost pri usklajevanju in usmerjanju družbe- 
nih in proizvodnih procesov ter zahtevne naloge pri razvijanju 
in uporabi nove tehnologije in znanosti postavljajo v ospredje 
pomen sistematičnih prizadevanj za izboljšanje kvalifikacijske 
strukture in kulturne ravni zaposlenih in posodabljanje vse- 
bine in metod strokovnega usposabljanja. Sistem in organiza- 
cijo šolstva bomo prilagodili zahtevi po izobrazbi kakovostnih 
kadrov ustreznih profilov, ki bodo usposobljeni za dojemanje, 
sprejemanje in razvijanje sodobnih znanstvenih in tehnolo- 
ških dosežkov. Zahteve družbenega, posebno pa še znanstve- 
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nega in tehnološkega razvoja, vse bolj poudarjajo tudi pomen 
kontinuiranega izobraževanja ter pridobivanje novega znanja 
in sposobnosti z izobraževanjem ob delu in iz delž. 

1.6. Z ovrednotenjem specifičnih prednosti posameznih 
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, kadrovskega in 
ustvarjenega bogastva, bomo zagotavljali osnove za čim 
ugodnejšo razmestitev ekonomskih in socialnih aktivnosti v 
prostoru. Tako bomo zmanjšali razlike med razvitostjo posa- 
meznih širših območij na obseg, ki omogoča približno enake 
gospodarske, socialne, prostorske in druge življenjske in 
delovne razmere ter čimvečjo učinkovitost gospodarjenja na 
vsem območju SR Slovenije. Rešiti bomo morali ključna eko- 
loška vprašanja in zagotoviti, da ne bi ustvarjali novih. To terja 
ustreznejše vrednotenje in izrabo prirodnih danosti, ohranitev 
ekološkega ravnotežja in naravnih virov z doslednim odpra- 
vljanjem in preprečevanjem žarišč onesnaževanja, zavarova- 
nje krajinskih značilnosti ter naravne in kulturne dediščine. 

Za vsa zemljišča bodo opredeljene funkcije v družbeni 
reprodukciji. Smotrneje bomo porazdelili zemljišča za dejav- 
nosti, ki so odvisne od naravnih virov, in zemljišča za poseli- 
tev in infrastrukturo ter pri tem varovali in izboljševali 
zemljišča za kmetijsko pridelavo in nadalje pospeševali kme- 
tijsko rabo zemljišč. 

Z odpravljanjem vzrokov za akutno obolevanje gozdov 
bomo ohranjevali in krepili splošno koristne funkcije gozdov 
kot pogoje za biološko ravnovesje in zdravo življenjsko 
okolje ter s tem dolgoročno zagotavljali normalne ekološke 
razmere za njihov razvoj. 

Zemljepisni položaj in naravne danosti, zlasti še lego na 
križišču mednarodnih prometnih poti in tranzitnih tokov, 
obmorsko lego, morje kot potencialni vir surovin in hrane, 
ugodne prirodne danosti za razvoj kmetijstva in gozdarstva, 
še neizkoriščene hidroenergetske zmogljivosti in nahajališča 
nekovinskih rudnin, bomo racionalneje izrabljali. Pospešeno 
bomo odkrivali nove rudninske in energetske rezerve, ob tem 
pa se dolgoročno in čimbolj stabilno naslonili na nekatere 
surovinske vire v državi in v svetu. Pospešili bomo zbiranje in 
predelavo koristnih odpadkov ter tako s sekundarnimi nado- 
meščali del primarnih surovin. 

Pomorski položaj SR Slovenije bo treba precej bolj izkori- 
stiti, zlasti za okrepitev pomorskih poti v naši zunanjetrgo- 
vinski menjavi, za razvoj turizma, ribištva in drugih oblik 
marikulture. 

1.7. Ob upoštevanju prednosti in omejitev posameznih 
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, demografskega 
in družbenega bogastva, bomo uresničevati skladnejši regi- 
onalni razvoj. Politiko policentričnega razvoja bomo uresni- 
čevali tako, da bomo preprečevali težnje k preveliki koncen- 
traciji in preveliki razpršenosti proizvodnih ter oskrbnih zmo- 
gljivosti in zmogljivosti družbenih dejavnosti. Oblikovanje bolj 
izenačenih splošnih življenjskih in delovnih razmer bo omo- 
gočilo aktiviranje razvojnih možnosti v skladu z .razvojnimi 
usmeritvami SR Slovenije, pri čemer bodo poglavitno vlogo 
imele osebne in družbene potrebe in interesi delavcev in 
delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. Posebna skrb bo 
zaradi ohranjanja poselitve namenjena izboljševanju delovnih 
in življenjskih razmer prebivalstva na hribovitih in obmejnih 
območjih. Posebne, razvojne težave bomo morali premagovati 
tudi v razvitih območjih, kjer protislovja med njihovim dose- 
danjim ekstenzivnim gospodarskim razvojem in z njimi pove- 
zanimi migracijskimi tokovi ter veliko stopnjo zaposlenosti 
prebivalstva povzročajo prekomerno naraščanje stroškov 
nadaljnjega razvoja in ekološke probleme. 

1.8. Utrjevali bomo varnost in neodvisnost SFR Jugoslavije, 
da se bodo delovni ljudje in občani, slovenski narod in itali- 
janska in madžarska narodnost skupaj z drugimi narodi in 
narodnostmi Jugoslavije uveljavljali kot enakopraven subjekt 
v družbi narodov sveta. 

To bomo dosegli tudi z nadaljnjim razvojem splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in nenehnim povečeva- 
njem učinkovitosti, mobilnosti in celovitosti obrambne in 
samozaščitne sposobnosti in odpornosti družbe za prepreče- 
vanje vseh vrst družbeno škodljivih pojavov in delovanj. Ob 
tem bomo stalno krepili vlogo, pobude in zavestno pripravlje- 
nost delovnega človeka in občana, organiziranega v samou- 
pravnih organizacijah, skupnostih in družbenopolitičnih 
organizacijah. Načrtno bomo oblikovali vse vrste rezerv ter 

sproti in stalno usklajevali obrambnosamozaščitno dejavnost 
s celotnim družbenim razvojem. Nadaljevali bomo z uresniče- 
vanjem programov, nalog in interesov gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti, ki bodo v skladu z obrambnimi in varno- 
stnimi načrti kontinuirano povečevale sposobnost učinkovi- 
tega delovanja vseh družbenih subjektov ob naravnih in dru- 
gih nesrečah, izrednih razmerah in v vojni. 

2. OSNOVNE RAZSEŽNOSTI DOLGOROČNEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE 

2.1. SOCIALNI RAZVOJ, KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA 
2.1.1. Zadovoljevanje materialnih, duhovnih in societalnih 

potreb in s tem socialni razvoj in kakovost življenja bodo 
odvisni od materialnih možnosti družbe, razvitosti samou- 
pravnih odnosov, vrednot družbe in posameznikov, kulturne 
razvitosti in odprtosti družbe za nove ideje ter od vloge in 
delovanja družbenih dejavnosti. Materialno in duhovno 
bomo bogatili družbo in posameznika in razvijali ustvar- 
jalne, inovativne in delovne potenciale ljudi, da se bodo 
lahko vključevali v sodobni, hitro se spreminjajoči in v pri- 
hodnost usmerjeni svet. Spodbujali in ustvarjali bomo raz- 
mere za pluralizem idej in samoupravnih interesov, naučili 
se bomo živeti z drugačnostmi in še nekonvencionalnimi 
oblikami razmišljanja, izražanja in ravnanja ter v kulturnem 
dialogu strpno iskali skupno sprejemljive ideje in rešitve 
razvojnih vprašanj. Bolj bomo vrednotili delovni in ustvar- 
jalni prispevek vsakega posameznika in na tej osnovi zago- 
tavljali selekcijo kadrov in dostopnost posameznikom do 
odgovornih gospodarskih, družbenih, političnih in drugih 
funkcij. Izbor in napredovanje bosta neposredno odvisna od 
dejanskih delovnih učinkov, ki bodo podvrženi demokratič- 
nemu, samoupravnemu in družbenemu nadzoru. To bo tudi 
krepilo odgovornost in ustvarjalo možnost za demokratiza- 
cijo na vseh področjih družbenega življenja in razvoja. 

2.1.2. Skladnost delovnega in družbenega položaja člo- 
veka bomo zagotavljali s popolnejšim zadovoljevanjem 
osnovnih življenjskih potreb. Materialne, duhovne in soci- 
alne potrebe in s tem povezane potrebe po samouresniče- 
vanju bomo zadovoljevali predvsem z razvojem materialne 
osnove dela, z izobraževanjem, nagrajevanjem znanja in 
ustvarjalnosti, z večanjem kulturne in izobrazbene ravni 
prebivalcev, večanjem obsega in izboljšanjem kakovosti 
izrabe prostega časa. Razvijali in uresničevali bomo načelo 
solidarnosti, prostovoljno delo, politiko socialnega varstva, 
priznavali in izkoriščali bomo vlogo primarnih socializator- 
jev, omogočali vključitev v socialno okolje vsem ljudem in 
tudi na ta način onemogočali desocializacijo, patološka in 
druga asocialna ravnanja. Krepili bomo prvinske vezi, da se 
bo človek že v dobi odraščanja kar najlaže in najbolje 
opredelil za nadaljnje življenje. Tako bo ob spremenjenih 
materialnih razmerah in drugačni izrabi časa družina zadr- 
žala ali ponovno prevzela večji del skrbi, kot jo ima sedaj za 
nego in vzgojo otrok in preostalih družinskih članov. V njej 
se bo povečala motiviranost za izobraževanje, za kulturno in 
telesnokulturno udejstvovanje in povečal občutek varnosti. 
Družine bodo ohranjale in razvijale samooskrbno funkcijo, 
mnogo družin pa bo še vedno ohranilo vrsto proizvodnih 
funkcij predvsem v dopolnilni proizvodnji hrane in reševanju 
stanovanjskih vprašanj. Vzgoja otrok in odnosi v družini 
bodo bolj temeljili na večji samostojnosti članov, odprtosti v 
socialno okolje, sposobnosti samoorganiziranja, spoštova- 
nju drugega in drugačnega ter na samoizgrajevanju oseb- 
nosti. 

Krepili bomo tudi druge povezave med ljudmi ter podpirali 
različna, tudi neformalna združevanja zaradi zadovoljevanja 
skupnih potreb. Združenja, ki bodo temeljila na interesni 
podlagi, bodo predvsem omogočala reševanje posebnih 
vprašanj povezanih s poklicem in delom, združevanje v 
naselju, kraju ali soseski pa bo bolj poudarilo vlogo kra- 
jevne samouprave, ki bo precej bolj kot doslej prevzela 
urejanje bivalnega okolja, ohranjanje in vzdrževanje stano- 
vanjskega sklada ipd. Zmanjšali bomo razkorak med delom 
in bivanjem, med človekom - proizvajalcem in človekom - 
stanovalcem (potrošnikom), s tem da bomo delo (tudi v 
fizičnem smislu) približali stanovanjskemu okolju. 
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2.1.3. Ker prevelika institucionalizacija dela oziroma priz- 
navanje le njegovih institucionalnih oblik zmanjšuje realno 
vrednotenje dela in ustvarjalnosti, omejuje možnosti za 
samouresničevanje ter veča prepad med proizvajalno in 
bivalno vlogo občana, bomo podpirali take spremembe v 
organizaciji dela in razporeditvi delovnega časa, ki bodo ta 
razkorak zmanjševale. Uvajanje novih tehnologij, boljša 
organizacija dela in s tem povezana večja delovna produk- 
tivnost bo omogočala drugačno organizacijo delovnega 
časa in njegovo skrajševanje. Večji poudarek bomo dali 
različnim načinom kakovostne in ustvarjalne izrabe pro- 
stega časa, interesnim dejavnostim in podobnemu. V ta 
namen bomo podpirali predvsem ustvarjalnost, ki človeka 
kulturno in osebnostno dviguje. Interesne dejavnosti v kul- 
turi, telesni kulturi, rekreaciji, pri samoizobraževanju, razi- 
skovanju, prostovoljnem delovanju bodo delovni proces 
povezovale s prostim časom. Precej bodo tudi nadomestile 
in dopolnile dozdaj dražje in nezadovoljivo delovanje neka- 
terih inštitucij ter razširile možnosti za zadovoljevanje 
nematerialnih potreb. To bo zahtevalo tudi spremembe v 
organizaciji in v vrednostnih usmeritvah v zvezi z delovnim 
procesom, delovnim časom in bivanjem. Fleksibilnejši 
delovni čas bo omogočal tudi opravljanje nekaterih storitev 
»zase«. 

2.2. Prebivalstvo, zaposlenost, kadri 
2.2.1 Prebivalstvo bo ob izboljšanju življenjskega stan- 

darda, še zlasti zdravstvenega in socialnega varstva otrok in 
matere, primernejših možnosti za zaposlovanje mladih, ugod- 
nejših pogojih za pridobitev stanovanj in posojil za mlade in 
za družine z otroki, davčnih olajšavah in spodbudah, z boljšo 
razvitostjo servisov in storitev za pomoč v gospodinjstvu in ob 
drugih ukrepih za zagotovitev nemotene reprodukcije prebi- 
valstva, zadržalo rast na ravni doseženi v sedemdesetih 
letih. Število prebivalstva se bo po predvidevanjih v obdobju 
1981-2000 povečevalo v poprečju za 0,7% letno. Leta 1981 je 
v SR Sloveniji živelo 1,892.000 prebivalcev, po predvidevanjih 
jih bo leta 2000 okoli 2,169.000. Staranje prebivalstva se bo 
nadaljevalo. Odstotek oseb, starejših od 60 let, bo leta 2000 
dosegel 16%. Kljub staranju prebivalstva se starostna struk- 
tura delovno sposobnega prebivalstva ne bo bistveno spre- 
menila. Število delovno sposobnega prebivalstva, ki je ob 
popisu leta 1981 štelo 1,240.000, se bo do leta 2000 povečalo 
za okoli 200.000 oseb oziroma v poprečju za nekaj manj kot 
0,8% letno. 

Aktivno prebivalstvo bo naraščalo približno enako kot 
delovno sposobno prebivalstvo. Pod vplivom skromnejših pri- 
selitev iz drugih območij Jugoslavije, poznejšega vključevanja 
mlajšega prebivalstva v aktivno delo zaradi daljšega izobraže- 
vanja in dosežene visoke stopnje delovne vključitve ženskega 
prebivalstva v aktivno delo, bo leta 2000 okoli 1,100.000 aktiv- 
nih oziroma med 48% in 49% od vsega prebivalstva. To je tudi 
demografska meja, v kateri se bo ob predpostavki polne 
zaposlenosti gibalo bodoče zaposlovanje. 

2.2.2. Polno zaposlenost kot osnovo socialne varnosti bo 
treba uresničevati ob večplastnih strukturnih spremembah v 
gospodarstvu in družbenih dejavnostih. Terjale bodo - v 
skladu s pospešenim uvajanjem sodobnih tehnologij, učinko- 
vitostjo gospodarjenja ter kakovostjo dela in znanja - pro- 
duktivno zaposlovanje. Proces razvojne presnove gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti bo porajal tehnološke presežke 
delavcev, poleg katerih bo treba reševati tudi obstoječe pre- 
sežke v strukturi zaposlenih. Ob predvideni 1% poprečni letni 
rasti števila zaposlenih bodo zato dejanska prizadevanja za 
pridobivanje delovnih mest mnogo večja. 

Tembolj bo zato pomembno, da se bosta pri zaposlovanju 
uresničevali obe ustavni načeli: tako »neodtujljiva pravica 
vsakogar, da dela z družbenimi sredstvi« kot tudi »obveznost 
in odgovornost delavcev, da tako gospodarijo z družbenimi 
sredstvi, da nenehno povečujejo njihovo vrednost in da s tem 
zagotavljajo pogoje za razvoj in napredek družbe«; torej tolik- 
šno akumulacijo, da bo omogočila novo zaposlovanje ozi- 
roma odpiranje produktivnih delovnih mest. Število delavcev 
bo v gospodarstvu združenega dela naraščalo v povprečju na 
leto za 0,9% in v negospodarstvu za 1,6%. V posameznih 
območjih Slovenije bo odvisno od njihovega družbenega in 
gospodarskega razvoja glede na težnje v poselitvi in glede na 
demografske možnosti tudi rast zaposlovanja različna: najhi- 

trejša bo v severovzhodni Sloveniji počasnejša bo na 
Gorenjskem, najmanj pa se bo število zaposlenih povečalo 
v delu osrednje slovenske regije. 

Število zaposlenih bo leta 2000 doseglo skoraj milijon. V 
aktivno delo se bo vljučiio okoli 400.000 mladih, ki bodo v 
tem obdobju končali šolanje. Do 240.000 delavcev pa se bo v 
tem obdobju upokojilo. 

Spremembe v strukturi zaposlenih bodo na vseh področjih 
gospodarskega in družbenega življenja, zlasti pri primarnih in 
sekundarnih dejavnostih, še posebej se bo število povečalo v 
terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Opaznejša rast števila 
zaposlenih bo predvsem v razvojno tehnološko intenzivnih 
panogah, v prometu in zvezah, turizmu, drobnemu gospodar- 
stvu, v informatiki, v družbenih dejavnostih pa predvsem v 
izobraževanju in raziskovanju. 

Tabela 1. Predvidene spremembe v strukturi 
aktivnega prebivalstva po dejavnostih 

- v% 
1980 1985 2000 

Skupaj 100,0 
Primarne dejavnosti 15,1 
Sekundarne dejavnosti 45,1 
v tem v združenem delu: 
- razv. in tehn. int. pan. v ind. 4,4 
- surovinske panoge 3,2 
- preostale panoge v industriji 29,3 
- gradbeništvo 7,8 
Terciarne dejavnosti 26,9 
Kvartarne dejavnosti 12,9 

2.2.3. Kadrovska struktura se bo v naslednjem obdobju 
izboljševala mnogo hitreje kot dozdaj, tako da se bo delež 
strokovnega kadra povečal na okoli tri četrtine vseh zapo- 
slenih v letu 2000. Povpraševanje združenega dela po delav- 
cih z visoko in višjo izobrazbo bo leta 2000 za približno 1,5 
krat večje kot v letu 1981. Povpraševanje po delavcih z visoko 
in višjo izobrazbo se bo hitreje povečevalo v gospodarstvu kot 
v negospodarskih dejavnostih. V kvalifikacijski strukturi vseh 
zaposlenih v združenem delu bo ob takšnem povpraševanju 
leta 2000 odstotek zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo 
okoli 17%, četrtina zaposlenih bo imela srednjo štiriletno 
izobrazbo, okoli 30% triletno srednjo šolo, okoli 28% zapo- 
slenih pa bo imelo manj kot triletno srednjo šolo. Uvajanje 
tehnoloških sprememb pa bo terjalo opazno povečanje šte- 
vila delavcev z visoko izobrazbo, zlasti strokovnjakov mate- 
matičnih, upravljalskih in informacijskih ved, specialistov in 
raziskovalcev z doktorsko in magistrsko stopnjo v razvojnih 
oddelkih, vzdrževalcev in upravljalcev strojev in naprav v 
skladu z razvojem posameznih podoročij gospodarstva in 
družbenih dejavnosti. Močno se bo povečalo število delav- 
cev, ki se bodo ukvarjali z razvojnimi programi za gospodar- 
stvo. Z razvojem družbenih dejavnosti pa se bo povečalo 
število visoko kvalificiranih strokovnih izvajalcev v teh dejav- 
nostih. 

Za družbeni, posebno pa še tehnološki razvoj, bo zaradi vse 
večje zapletenosti družbenih in proizvodnih procesov in 
zaradi povečane profesionalne in socialne mobilnosti, treba 
pospeševati vse oblike izobraževanja ter v celoten vgojno 
izobraževalni sistem vpeljati dinamičnejše ter prožnejše 
oblike in načine dela. Priliv diplomantov iz rednega izobraže- 
vanja ne bo mogel v celoti pokriti družbenih potreb po delav- 
cih z višjo in visoko izobrazbo. Pri rednem izobraževanju bo 
treba izboljšati kakovost izobraževanja in večjo učinkovitost 
študija. Delavce bo treba vključevati v programe izpopolnje- 
vanja, izobraževanja po pridobljeni diplomi, v specializacijo, 
podiplomski študij, v pridobivanje novih strokovnih, splošnih 
in družbenopolitičnih znanj. 

Strokovno znanje bo treba nenehno izpopolnjevati s stal- 
nim izobraževanjem, ki bo poleg usposabljanja delavcev za 
konkretna dela povečalo tudi splošno in tehnično kulturo. 
Družbenopolitične organizacije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, poslovodni organi, predvsem v organizacijah združe- 
nega dela, bodo morali dajati večji poudarek uveljavljanju 
kakovostne kadrovske politike, tako da bosta znanje in delo 
ustrezno vrednotena, kadri pa stimulirani in motivirani za 
doseganje boljših rezultatov. Organizacije združenega dela 

100,0 100,0 
13.4 8,2 
44,2 43,3 

4,8 6,5 
3,2 2,6 

29,0 26,8 
6,5 6,5 

28,9 33,2 
13.5 15,3 
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bodo spodbujale izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje 
delavcev z boljšim nagrajevanjem uspešnih, z izpopolnjeva- 
njem znanja kot delovno obveznostjo, s študijskimi dopusti, s 
krajšim delovnim časom, tečaji in seminarji v rednem delov- 
nem času. Tako bo v celotnem procesu omogočeno prehaja- 
nje iz dela v izobraževanje, iz izobraževanja v delo in s tem 
povečana učinkovitost izobraževanja. 

Z usposobitvijo in s prilivom kadra bomo do konca dolgo- 
ročnega planskega obdobja povečali ekspertni potencial na 
8% vseh zaposlenih v SR Sloveniji. Ta potencial sestavljajo 
ljudje usposobljeni za znanstveno-raziskovalno oziroma stro- 
kovno-ustvarjalno delo, ki delajo na univerzi in v raziskovalnih 
organizacijah, v inženiring in konzultantskih organizacijah, 
razvojno-raziskovalnih oddelkih in strokovnih službah organi- 
zacij združenega dela, v družbenopolitičnih skupnostih in v 
družbenopolitičnih organizacijah. Sem uvrščamo, delavce, ki 
opravljajo poslovodne in delno funkcionarske naloge v zdru- 
ženem delu in v organih družbenopolitičnih skupnosti ter 
iniciativne in izkušene ljudi v okviru množičnega inovacij- 
skega gibanja. 

2.2.4. Ob spremembah v gospodarski strukturi SR Slove- 
nije, z razvojem tehnološko zahtevnejše proizvodnje, z uvaja- 
njem nove tehnologije v proizvodne, delovne in upravljalske 

1 procese in postopke bo s spreminjanjem in razvijanjem orga- 
nizacije dela ob relativno visoki rasti produktivnosti dela 
mogoče že v devetdesetih letih postopno skrajševati in pre- 
razporejati delovni čas. Skrajšanje dnevnega, tedenskega in 
letnega delovnega časa bo namenjeno predvsem izobraževa- 
nju in izpopolnjevanju znanja zaposlenih, kar bo nujno zaradi 
tehnologije in znanosti. Organizacija družbenega življenja, 
neprekinjenost procesa dela, potreba po nenehnem izobraže- 
vanju, način zadovoljevanja človekovih osebnih potreb bodo 
močneje vplivali na življenjski ritem, pa tudi na delovni čas, ki 
bo tudi v prihodnje ostal večinoma strnjen. 

Razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti, zlasti uvajanje 
informacijskih tehnologij, bo ob dosedanjih oblikah dela ter- 
jal še druge oblike, bolj prilagojene posebnostim proizvodnje 
in preostalega dela ter potrebam občanov. Povečal se bo 
obseg dela s skrajšanim ali polovičnim delovnim časom, večje 
bodo možnosti za deljeno delo ali dvojne zaposlitve in delo na 
domu. Ob tem se bodo danes že uveljavljene organizacijske 
oblike dejavnosti združenega in samostojnega osebnega dela 
dopolnjevale še z drugimi oblikami, zlasti tistimi, ki bodo 
ustrezale zahtevam manjših organizacijskih enot, med drugim 
tudi v drobnem gospodarstvu. 

2.3. Gospodarska rast, proporci in delitve 
družbenega proizvoda 

2.3.1. Strukturno prilagajanje slovenskega gospodarstva, v 
skladu z razvojnimi cilji, začrtanimi v tem planu, bo možno le 
ob stalni, relativno visoki gospodarski rasti. Analiza razvojnih 
možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000 je poka- 
zala možnost za doseganje 3-4% poprečne letne stopnje 
rasti družbenega proizvoda ob izpolnitvi nekaterih zelo zah- 
tevnih pogojev in predpostavk, kot so: bistven preobrat v 
dosedanjih gibanjih pri uspešnosti gospodarjenja in kakovo- 
sti odločanja, ugodni mednarodni pogoji, zagotovitev takšnih 
izvoznih uspehov že v obdobju do leta 1986, da bodo poleg 
odplačila dolgov omogočili hitro povečanje uvoza in investicij 
kot potrebnih materialnih elementov za hitrejše prestrukturi- 
ranje gospodarstva ob povečani mobilizaciji in izkoriščanju 
potencialnih proizvodnih faktorjev, zlasti na podlagi pove- 
čane vloge znanja in ustvarjalne motivacije v procesih repro- 
dukcije in odločanja. Predvidena gospodarska rast je neko- 
liko višja od rasti, ki naj bi jo v tem obdobju dosegala Zahodna 
Evropa oziroma nekoliko nižja od rasti, predvidene za Jugo- 
slavijo. Ob taki rasti bi na koncu obdobja dosegali za okoli 
70% večji družbeni proizvod oziroma za okoli 50% večji druž- 
beni proizvod na prebivalca. 

2.3.2. Prvi pogoj za doseganje te gospodarske rasti je zau- 
stavljanje negativnih teženj in preobrat v kakovosti gospodar- 
jenja. Doseganje predvidene rasti družbenega proizvoda bo 
odvisno predvsem od človeškega faktorja, saj bo treba 
bistveno izboljšati sedanjo nizko stopnjo izkoriščanja proiz- 
vodnih zmogljivosti in izkoristiti rezerve v obstoječih zmoglji- 
vostih kot pomemben element gospodarske rasti. 

Zaustaviti bo treba, sicer dolgoročno težnjo upadanja efek- 
tivnih ur dela, dokler ne bodo rezultati hitrejše gospodarske 
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rgsti omogočili, predvidoma v devetdesetih letih, nadaljevanja 
te težnje, vendar na trdnejših temeljih. Tudi ob zagotavljanju 
polne zaposlenosti, celotni sklad delovnih ur v devetdesetih 
letih ne bo več naraščal, tako da bo gospodarska rast odvisna 
od intenzivnosti dela, boljše kakovosti dela, velikosti in kako- 
vosti sredstev ter učinkovite organizacije. Odločno bomo 
pospešili povečanje števila izmen strojev. Z boljšim izkorišča- 
njem delovnega časa, z avtomatizacijo in robotizacijo pove- 
čano stopnjo izkoriščanja strojev na dan, teden in leto bomo 
bistveno znižali fiksne stroške, s tem izboljšali konkurenčnost 
in omogočili hitro zamenjavo opreme, in tako laže sledili 
tehnološkim spremembam v svetu. Povečanje števila izmen 
delavcev pa bo tudi pomemben dejavnik rasti produktivne in 
ohranjevanja polne zaposlenosti ob omejenih sredstvih. 

2.3.3. Drugi pogoj za doseganje predvidene gospodarske 
rasti je pospešeno povečanje investicij v osnovna sredstva 
gospodarstva, tako da bi se njihova udeležba v družbenem 
proizvodu povečala s sedanjih 15% na 21%. V nasprotnem 
primeru bo bistveno ogrožen dolgoročni razvoj zmogljivosti 
in uvajanje opredmetenega tehničnega napredka, kar bi vpli- 
valo tudi na slabše pogoje za nadaljnje vključevanje v medna- 
rodno delitev dela. Le z dinamično rastjo investicij bo mogoče 
obrniti dosedanjo težnjo povečevanja že tako visoke stopnje 
iztrošenosti opreme v slovenski predelovalni industriji kot 
glavni nosilki izvoza. Na dejansko rast tehnične opremljenosti 
dela pa bodo poleg investicij vplivali tehnološki napredek, 
število izmen in organizacija izkoriščanja zmogljivosti kot 
kakovostni razvojni dejavniki. 

2.3.4. Tretji pogoj za doseganje predvidene gospodarske 
rasti je uspešen prodor v svet. Bistveno bo treba povečati 
izvoz oziroma presežek izvoza biaga in storitev nad uvozom. 
Izvoz bo poleg neposrednih vplivov na kakovost proizvodnje 
in povečanje trga hkrati z odplačevanjem dolgov in znižanjem 
stopnje zadolženosti Jugoslavije na okoli 20% tekočega 
deviznega priliva ter zmanjšanjem stroškov servisiranja dolga 
tujini omogočil tudi večji uvoz, ki bo pospeševal intenzifika- 
cijo in prestrukturiranje proizvodnje in izvoza. 

Večja stopnja vključenosti v mednarodno menjavo bo omo- 
gočila prenos tehnološkega napredka, standardov poslova- 
nja, učinkovitosti in kakovosti razvitega sveta k nam, odloča- 
nje domačih gospodarskih subjektov na temelju ekonomskih 
in tržnih parametrov ter tako preko vpliva na produktivnost 
prispevala h gospodarski rasti. V skladu s tem bo treba pove- 
čati kreditiranje našega izvoza in naložbe v tujini, ki bodo 
spodbujali prodor na tuje trge in rast domače proizvodnje. 

2.3.5. V celoti bodo znašala razpoložljiva sredstva za 
porabo v SR Sloveniji okoli 90% družbenega proizvoda. 

Pri porabi družbenega proizvoda bo treba najbolj povečati 
delež izvoza blaga in storitev, ki naj bi realno naraščal s 6% 
povprečno letno stopnjo rasti. Zaradi potreb po postopnem 
zmanjšanju in ustalitvi zunanje zadolženosti Jugoslavije 
bomo sprva povečali presežek v menjavi Slovenije s tujino, 
tako da se bo do 1990. leta povečal na okoli 8% družbenega 
proizvoda, nato pa se bo ustalil pri okoli 6% družbenega 
proizvoda. Tako bodo ustvarjene možnosti tudi za okoli 6% 
poprečno letno stopnjo rasti uvoza in s tem pozitivni vpliv na 
oskrbo domačega trga in posodabljanje gospodarstva ter 
strukturno prilagajanje proizvodnje. 

Prav tako pomemben dejavnik gospodarske rasti bodo 
domači gospodarski tokovi, ki se bodo gibali v skladu s 
prestrukturiranjem slovenskega gospodarstva in prestrukturi- 
ranjem gospodarstev drugih republik v enotnem jugoslovan- 
skem tržnem prostoru. 

Del družbenega proizvoda bo namenjen financiranju skup- 
nih nalog federacije, del pa različnim oblikam vlaganj v druge 
republike. Poleg teh vlaganj bomo razvijali in spodbujali še 
druge oblike sodelovanja, zlasti še prenos znanja in skupne 
nastope na zunanjih trgih. 

2.3.6. Osebna poraba se bo povečevala skladno z rastjo 
vseh razpoložljivih sredstev za porabo. Realni osebni 
dohodki bodo rastli in s tem motiviranosti proizvajalcev za 
odgovorno gospodarjenje. Osebni dohodki kot prevladujoč 
element oblikovanja skupnih prejemkov prebivalstva bodo 
naraščali skladno z družbenim proizvodom, poprečni osebni 
dohodek na zaposlenega pa skladno s produktivnostjo dela, 
kar bo pomemben element za pospešitev proizvodnje in nje- 
nih kakovostnih sestavin. Socialni prejemki, med njimi pa 
zaradi pričakovanih demografskih sprememb zlasti pokoj- 
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nine, bodo rasli hitreje kot osebni dohodki in bodo povečali 
svoj delež v skupnih prejemkih prebivalstva. 

Na odločanje prebivalstva o delitvi teh sredstev med osebno 
porabo in varčevanje bomo vplivali z realno obrestno mero, s 
spodbujanjem uporabe sredstev prebivalstva za produktivna 
vlaganja v družbenem in privatnem sektorju, z večjo udeležbo 
prebivalstva pri reševanju stanovanjskih potreb, torej z 
ukrepi, ki bodo motivirali prebivalstvo za večjo nagnjenost k 
varčevanju. 

2.3.7. Boljša oskrbljenost in večja učinkovitost gospodarje- 
nja, pa tudi spremembe v načinu financiranja obratnih sred- 
stev, bodo predvidoma omogočili znižanje deleža investicij v 
zaloge v družbenem proizvodu. S tem sproščena sredstva bo 
treba usmeriti v investicije v osnovna sredstva, ki bi tako lahko 
naraščala po 5% poprečni letni stopnji rasti, v tem pa še 
hitreje gospodarske investicije. Poprečna investicijska stop- 
nja oziroma delež investicij v družbenem proizvodu ne bo 
presegla 25%, in bo, kot v razvitejših gospodarstvih, treba 
možnosti za rast iskati predvsem v izboljšanju odločanja o 
investicijah, v večji učinkovitosti vlaganj, v krajši aktivizacijski 
dobi investicij. Sredstva za splošno in skupno porabo bodo 
naraščala skladno z rastjo družbenega proizvoda, za zadovo- 
ljevanje potreb izven družbeno dogovorjenih pa bodo bolj 
vključena sredstva prebivalstva. 

Dodatni vir akumulacije bo povečano varčevanje prebival- 
stva s 4% na priblino 7% družbenega proizvoda. Na ta način 
bo mogoče brez nadaljnjega omejevanja osebnih dohodkov 
in s tem povezanih negativnih posledic zagotoviti tolikšen 
obseg investicij, ki bo lahko obdržal slovensko gospodarstvo 
v čedalje ostrejšem konkurenčnem boju in ustvaril razmere za 
predvideno rast proizvodnje in porabe. Pri tem bomo tudi v 
bodoče uporabljali tudi akumulacijo, katere priliv bomo spod- 
bujali s spodbudnejšimi pogoji za neposredna tuja vlaganja v 
naše gospodarstvo. 

Z ustrezno politiko relativnih cen oziroma njihovih poprav- 
kov v korist infrastrukturnih dejavnosti in kmetijstva, pa tudi z 
zagotavljahjem realnega tečaja dinarja, bomo delno odpra- 
vljali potrebo po obveznem združevanju akumulacije. Ustvar- 
jali bomo take sistemske in druge razmere, ki bodo spodbu- 
jale prostovoljno združevanje sredstev za uresničevanje obe- 
tavnih razvojnih programov in mobilnost akumulacije na eko- 
nomskih motivih. Hitro reagiranje na nove možnosti in nove 
trge bo eden osnovnih pogojev obstanka, zato bo moralo biti 
združevanje akumulacije čim enostavnejše in prožnejše. 

2.4. Tehnološki razvoj 
2.4.1. Tehnološke inovacije, ki so posledica večje medse- 

bojne odvisnosti znanstvenega in tehnološkega razvoja, 
naglo prelivanje teh inovacij na vsa področja življenja in dela, 
še zlasti pa njihov velik prispevek k hitremu večanju produk- 
tivnosti in smotrnejši uporabi materialnih virov družbe, so 
utrdili spoznanje, da je tehnološki razvoj bistveni pogoj za 
gospodarski in družbeni razvoj, in da se tehnološki razvoj 
lahko spremeni tudi v nasprotje družbenega razvoja, če se 
njegovi rezultati uporabljajo za ohranitev ali krepitev izkoriš- 
čanja ljudi, za zaostrovanje nasprotij v svetu ali pa za ogroža- 
nja človekovega okolja. 

Vpliv temeljnih tehnologij (jedrska tehnika, vesoljska teh- 
nika, genetsko inženirstvo, elektronika, informatika ipd.) na 
razvoj je vsesplošen. Pojmovanje tehnologije je doživelo 
spremembo, saj ta pojem ne pomeni več samo načina ali 
postopka, po katerem delavec s sredstvi za delo kombinira 
različne oblike energije in snovi, da bi izdelal nove uporabne 
vrednosti, temveč obsega tudi druge dejavnosti, kot so orga- 
nizacija in upravljanje, raziskovanje in znanost, izobraževanje 
delavcev in informatiko. 

Temeljni pogoj za uresničitev teh sprememb v gospodar- 
ski in družbeni strukturi je uveljavljanje znanja kot proizva- 
jalne sile v inovacijskem procesu. To znanje se mora materi- 
alizirati v računalniško vodenih in nadziranih proizvodnih 
procesih ter v razvoju in uporabi sodobnih organizacijskih 
znanosti, ki bodo omogočale avtomatiziranim in robotizira- 
nim proizvodnim, poslovnim in upravljalskim procesom obli- 
kovati primerno organizacijo. 

2.4.2. Ob zelo hitrem tehnološkem razvoju v razvitem svetu 
in ob njegovih možnostih pa moramo ostati na realnih tleh. Po 
eni strani moramo slediti tehnološkemu razvoju v svetu ter se 
na osnovi razvoja lastnih kadrovskih ter razvojno-raziskoval- 
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nih zmogljivosti usposabljati za prenos in uporabo sodobnih 
tehnologij, na nekaterih ožjih področjih, kjer imamo možno- 
sti, pa za lasten tehnološki razvoj, po drugi strani pa se 
moramo zavedati, da ima Slovenija vzporedno z avtomatiza- 
cijo industrijske proizvodnje, ki bi jo bilo mogoče doseči z 
mikroprocesorji in modernimi računalniki, velike rezerve še v 
klasičnih posegih za zvečanje produktivnosti, fizičnega 
obsega proizvodnje in za varčevanje z energijo. 

Ob upoštevanju, da traja 5-10 let, da se določena pomem- 
bna iznajdba realizira v industrijski proizvodnji, pri nas pa še 
dlje, ne bi bilo smotrno, če bi se pri usmerjanju tehnološkega 
razvoja za naslednjih 15 let opirali le na izjemne dosežke 
vrhunske tehnologije. Zato bodo naša prizadevanja usmer- 
jena v naslednje smeri: nenehno čim hitrejše vključevanje 
sodobne telekomunikacijske tehnologije v naše življenje in 
delo, da bomo laže sledili razvoju v razvitejšem delu sveta ter 
zavestno povečevanje najširših dostopnosti sodobnih komu- 
nikacijskih in nekaterih drugih tehničnih sredstev in omrežij, 
ki omogočajo dostop do javnih informacijskih sistemov ozi- 
roma prispevajo k posodobitvi izobraževalnih, poslovnih in 
proizvodnih procesov; čim hitrejše uvajanje sodobnih, našim 
razmeram primernih tehnologij tehnološko razvitejšega sveta 
in njihov nadaljnji razvoj s pomočjo domačih raziskovalnih 
zmogljivosti; neposredna produkcija novih tehnoloških znanj 
(izumov, tehničnih izboljšav, celovitih znanj in izkušenj ter 
drugih stvaritev) na izbranih tehnoloških področjih kot prispe- 
vek domače ustvarjalnosti k tehnološkemu razvoju v svetov- 
nem merilu. 

Zavestna družbena prizadevanja v navedenih smereh pred- 
postavljajo poleg ustvarjanja splošnih pogojev za hitrejši teh- 
nološki razvoj tudi opredelitev tistih tehnološko in razvojno 
intenzivnih področij, ki kot tehnološka osnova ali tehnološka 
infrastruktura posredno vplivajo na splošen dvig tehnološko- 
tehnične ravni gospodarstva, družbenih služb in uprave, 
bistveno zmanjšujejo našo tehnološko in siceršnjo odvisnost 
od tujine in prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva. 

To pa pomeni pospešen razvoj In uvajanje mikroelektro- 
nike z informatiko, kibernetike, robotike in avtomatizacije, 
zasnovane na visoko zahtevnem strojništvu, biotehnologije 
z genetskim Inženiringom, malotonažne kemijske sinteze in 
drugih visokih tehnologij v okviru selektivno zasnovane 
razvojne politike in prestrukturiranja gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti. 

Osnovne smeri razvoja in osvajanja nove tehnologije bodo 
predvsem: sistemi in sestavine za avtomatizacijo proizvodnih 
procesov oziroma za avtomatizirane proizvodne procese; 
sistemi in sestavine za varčevanje z energijo in priprava ele- 
mentov in sistemov za alternativne vire energije; nekatere veje 
bazične in predelovalne kemije, zasnovane na lažje doseglji- 
vih vhodnih vložkih; sistemi in sestavine za informatizacijo 
proizvajalnih in upravljalnih procesov z uporabo zlasti 
domače računalniške in telekomunikacijske opreme;, rmkro- 
elektronika kot infrastrukturna tehnologija; optoelektronika 
kot sestavina elektronske, elektrotehnične, strojne in teleko- 
munikacijske tehnike bodočnosti; biotehnologija. 

2.4.3. Tehnološki razvoj in tehnološke inovacije bodo 
lahko odprle novo obdobje v našem razvoju le, če bomo 
znali ustvariti razmere za temeljit preobrat v izobraževalni, 
raziskovalni in tehnološki politiki ter razviti sposobna raz- 
vojna jedra za prodor v svet. V gospodarstvo in v vsa druga 
področja družbenega razvoja bomo morali intenzivneje uva- 
jati razvojne programe z večjo udeležbo visoko avtomatizi- 
rano in sodobno organizirano proizvodnjo, s sorazmerno 
manjšo porabo energije in surovin na enoto proizvoda, z 
višjimi vloženimi sredstvi na zaposlenega in doseženim 
dohodkom in z visokim deležem izvoza ob doslednem varo- 
vanju okolja in smotrne rabe prostora. Takšna usmeritev bo 
zahtevala visoko ustvarjalnost in fleksibilnost pri programi- 
ranju proizvodnje in stalno izboljševanje kakovosti proiz- 
vodov. 

Da bi se z uporabo znanja in rezultatov raziskovalnega 
dela in s svojo inovativno sposobnostjo mogli prilagajati 
spreminjajočim se svetovnim in domačim okoliščinam, bo 
treba vzgojiti in usposobiti več strokovno ustvarjalnih in 
znanstvenoraziskovalnih delavcev. Za vzgojno izobraže- 
valne programe in raziskovalno dejavnost bomo morali 
namenjati znatno več sredstev, spodbuditi intenzivnejše 
povezovanje znanstvenih, raziskovalnih in visokošolskih 
organizacij v Jugoslaviji, omogočiti mednarodno sodeiova- 
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nje in komuniciranje ter okrepiti njihovo informacijsko doku- 
mentacijsko osnovo. Večji poudarek bomo morali dati tistim 
sestavinam vzgojno izobraževalnih programov, ki bodo 
usposabljali strokovni kader za razumevanje, sprejemanje 
in razvijanje sodobnih raziskovalnih in tehnoloških dosež- 
kov. Vse bolj bo poudarjen tudi pomen stalnega izobraževa- 
nja ter pridobivanja novega znanja in višje usposobljenosti 
z izobraževanjem ob delu in iz dela. Zato bo moralo vlaganje 
v znanje in v stalno usposabljanje postati produktivno spoz- 
nan in nujen strošek vsake delovne organizacije, prav tako 
pa mora biti v vse naložbe vključen del, ki se nanaša na 
vlaganje v znanje delavcev in v njihovo usposabljanje za 
novo tehnologijo in organizacijo proizvodnje. 

Ob relativno skromnih sredstvih za naložbe bo nujno poi- 
skati in najti prostor za vlaganje v mikroelektroniko, infor- 
matiko, biotehnologijo, robotiko in podobno, ki so širša 
družbena in gospodarska infrastruktura, brez katerih je tudi 
proces posodobitve na vseh drugih področjih nemogoč. 
Izoblikovati bomo morali samoupravno sprejemljive oblike 
koncentracije sredstev na tiste programe, za katere že 
imamo potrebne strokovnjake in ki so delno že našli pot v 
proizvodnjo, v izvoz in kjer je najbolj očitno, da bomo ujeli 
razvoj v svetu. Pri takšnih programih bo treba vključiti tudi 
tuje interesente kot sovlagatelje, kar bo ob določenih oko- 
liščinah pozitivno vplivalo na obseg in kakovost dodatnih 
sredstev, še posebej pa na dostop do sodobne tehnologije. 
Ob vsem tem pa moramo spodbujati sodelovanje, speciali- 
zacijo in kooperacijo v jugoslovanskem prostoru. Le tako 
bomo lahko hitreje dosegali samostojen in tak lasten tehno- 
loški razvoj, ki nas bo usposabljal za enakopravnejše 
odnose v mednarodni menjavi tehnologij. 

Širjenje tehnološkega znanja, izpopolnjevanje obstoječih 
tehnologij in uvajanje novih bomo spodbujali s celovitim 
sistemom ukrepov, zlasti pa z usmerjanjem kreditnega poten- 
ciala bank, s selektivno carinsko in davčno politiko, s paten- 
tno zakonodajo, s standardizacijo v povezavi z mednarodnimi 
standardi, s selektivnimi ukrepi pri prenosu tuje tehnologije, z 
vzpostavljanjem ifnormacijskega sistema za spremljanje in 
prenos tehnoloških znanj itd. 

Neobhodna je tudi dopolnitev oziroma preobrazba zako- 
nodaje za varstvo intelektualne, zlasti industrijske lastnine, 
ki mora zagotavljati uveljavljanje mednarodno sprejetih 
norm ne le v patentnem pravu, temveč tudi v pravu razliko- 
valnih znakov (znamke, modeli, vzorci, geografsko poreklo). 

2.4.4. Nova tehnologija v informatiki in pri komunikacijah v 
temeljih spreminja tehnologijo, organizacijo, metode upra- 
vljanja in komuniciranje. Informacija je v sodobnih tehnologi- 
jah postala ključni proizvodni dejavnik. Nova znanja in nova 
tehnologija narekujejo, da v SR Sloveniji hitreje in učinkovi- 
teje posodobimo in pridobimo novo informacijsko tehnolo- 
gijo skupaj z znanjem za njeno upravljanje in usposobimo 
ljudi za njeno uporabo ter da pospešeno razvijamo sistem 
znanstvenega in tehničnega informiranja kot dela celotnega 
družbenega sistema informiranja. 

Razvoj informatike mora zagotoviti vpogled v proces druž- 
bene reprodukcije na ranvi organizacije združenega dela 
kakor tudi na ravni družbenopolitičnih skupnosti. Do leta 
1995 bodo predvidoma izgrajene normativne, komunikacij- 
ske in programske rešitve, ki bodo zagotovile enotnost 
informacijskega prostora. Razvoj družbenega sistema infor- 
miranja bo postal eden najpomembnejših dejavnikov zmanj- 
ševanja družbene režije, predvsem pa tisti dejavnik, ki bo 
omogočil večjo učinkovitost odločanja. Zato bomo z gospo- 
darskimi ukrepi vplivali na motiviranost za proizvodnjo in za 
uporabo informacijske tehnologije ter za razvijanje in uvaja- 
nje računalniško zasnovanega upravljanja in vodenja proiz- 
vodnih procesov. Pri investicijskih programih bo treba poleg 
proizvodnega procesa izboljševati tudi upravljalske 
postopke in predvideti opremo za obdelavo upravljalskih 
informacij. 

12.4.5. Pomemben pogoj za uspešnejše uveljavljanje teh- 
noloških inovacij na mednarodnih trgih bo industrijsko, gra- 
fično in modno oblikovanje kot stalna metoda dela organiza- 
cij združenega dela, ki bo usmerjena v oblikvono inovacijo, 
sposobno patentne oziroma modelne zaščite. 

2.4.6. Razvojno raziskovalno dejavnost, katere rezultat je 
novo tehnološko znanje, bomo v procesu družbene reproduk- 
cije obravnavali kot neposreden proizvodni dejavnik in na 

osnovi skupnih razvojnih interesov odpravili dosedanja 
kadrovska, organizacijska in materialna neskladja med fazami 
pretvarjanja znanja v tehnološko, organizacijsko in ekonom- 
sko uspešne inovacije. V ta namen bomo uveljavljali selekcijo 
in pretok kadrov, zagotavljali primerne delovne razmere za 
raziskovalce in druge strokovnjake, izboljšali opremo za razsi- 
kovalno delo, usmerjali raziskovalne sile h ključnim razvojnim 
projektom ter povezovali raziskovalne sile v SFR Jugoslaviji. 

Povečali bomo z zduževanje sredstev v raziskovalnih in 
izobraževalnih skupnostih. Ta sredstva bodo namenjena pro- 
gramom krepitve razvojno raziskovalnih zmogljivosti in v 
skladu s tem tudi naložbam oziroma soudeležbi v projektih 
nacionalnega in razvojnega infrastrukturnega pomena. 

Raziskave bomo spodbujali in usmerjali zlasti na naslednjih 
področjih: varčevanje z energijo in njeno racionalno preobli- 
kovanje, pridelovanje hrane, informacijski sistemi za samou- 
pravno odločanje in vodenje poslovanja ter tehnologije, avto- 
matizacija in robotizacija, računalništvo, integrirane digitalne 
komunikacije, biotehnologija, mikroelektronika, optoelektro- 
nika, malolitražna kemija, varstvo človekovega okolja, prido- 
bivanje in uporabo sekundarnih surovin, medicina, humani- 
stične vede posebnega nacionalnega pomena, razvojni pro- 
blemi družbenih dejavnosti, ljudska obramba in družbena 
samozaščita, zlasti varstvo pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami. 

2.5. Vključevanje v mednarodne ekonomske 
tokove 

2.5.1. Intenzivnejše vključevanje slovenskega in jugoslo- 
vanskega gospodarstva v mednarodno ekonomsko menjavo, 
vključno s skladnejšo regionalno strukturo zunanjeekonom- 
skih tokov, je temeljna strateška usmeritev dolgoročnega 
družbenega razvoja. To je temeljni pogoj za povečanje učin- 
kovitosti razvoja ter ekonomske samostojnosti in uresničeva- 
nje strateških razvojnih usmeritev na vseh gospodarskih in 
družbenih področjih. Pri tem ne gre le za izvoz blaga in 
storitev, temveč tudi za pretok kapitala, znanja, idej in sodelo- 
vanje ljudi, narodov in narodnosti ter držav. Predvsem bomo 
spodbujali in omogočali sodelovanje v velikih razvojnih pro- 
jektih zahodne in vzhodne Evrope kot način dolgoročne 
integracije v bližnji razviti svet na bolj enakopravnih os- 
novah. 

Neogibno je, da postanejo mednarodni ekonomski odnosi 
in vključevanje naše države v sodobno tehnološko revolucjo 
prevladujoča osnova razvojne strategije in njeno ogrodje, 
nikakor pa od razvojne strategije oddvojen cilj. V to morajo 
biti usmerjena vsa naša prizadevanja za zvišanje delovne 
kulture, znanja in ustvarjalnosti ter materialni, sistemski in 
drugi pogoji, ki bodo zagotovili prehod z ekstenzivnega v 
intenzivno gospodarjenje nasploh, za zagotavljanje tehnolo- 
ške, znanstvene in kadrovske osnove za vljučevanje v razvi- 
tejše oblike mednarodnega sodelovanja, za razvijanje in uva- 
janje novih oblik in metod organizacije v sodobno gospo- 
darno izkoriščanje naravnih danosti in drugih zmogljivosti. Le 
tako bodo podane ekonomsko utemeljene osnove, da bodo z 
intenzivnejšo mednarodno menjavo in z optimalnim izkoriš- 
čanjem razpoložljivih proizvodnih dejavnikov na tej osnovi ob 
upoštevanju njihove dosegljivosti, kakovosti, teritorialne raz- 
poreditve, komplementarnosti ter svetovnih meril učinkovito- 
sti, racionalnosti in produktivnosti, ustvarjeni pogoji za dose- 
ganje čim večjega dohodka. To bo lahko tudi realno izhodišče 
za vse družbene in gospodarske subjekte pri pripravi njihovih 
dolgoročnih razvojnih programov ob upoštevanju domačih in 
mednarodnih razmer ter njihovih motivov in usposobljenosti. 

Vpliv ekonomskih meril svetovnega trga se mora izražati v 
celotnih gospodarskih tokovih in odnosih s tujino. Celotno 
gospodarstvo mora biti tako organizirano, ekonomsko narav- 
nano in motivirano, da vidi v povečanju izvoza in sodelovanju 
s svetom pot za graditev stabilne in razvijajoče se ekonomije. 
Preverjanje lastnih dosežkov s svetovnimi merili produktivno- 
sti in ekonomičnosti bo test za njegovo razvojno sposobnost. 

2.5.2. Povečanje izvoza bo temeljilo na ekonomski motivira- 
nosti gospodarskih subjektov za trajno naravnanost k izvozu. 
SR Slovenija'si bo prizadevala, da bo ekonomska politika 
naravnana k temu, da bo izvoz učinkovitih proizvajalcev 
dinarsko donosen oziroma da bodo vsi udeleženci pri izvozu 
dosegli najmanj tolikšen dinarski dohodek, kolikor ga dose- 
gajo s prodajo proizvodov na domačem trgu. Ukrepi in instru- 
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menti ekonomske politike, predvsem politika tečaja dinarja, 
bodo morali dolgoročno in trajno zagotavljati interes proizva- 
jalcev za povečanje mednarodne menjave. 

Zavzemali se bomo za tako naravnanost ekonomske poli- 
tike, ki bo terjala nenehno ocenjevanje rezultatov domačega 
gospodarstva, zlasti tistega, ki neposredno vpliva na stroške 
in cene izvoznega blaga, s svetovnimi merili produktivnosti in 
učinkovitosti. Prestrukturiranje gospodarstva v smeri izvozne 
usmerjenosti zahteva oblikovanje mehanizma zaščite domače 
proizvodnje na selektivni podlagi skladno z osnovnimi 
smermi razvojne politike in tehnološkega razvoja. Taki vlogi z 
osnovnimi smermi razvojne politike in tehnološkega razvoja. 
Taki vlogi se bo morala prilagoditi tudi carinska politika s 
postopnim zmanjševanjem prohibicijske narave ter krepitvijo 
ukrepov necarinske zaščite. 

2.5.3. Pri regionalni usmerjenosti menjave s tujino bo zaradi 
visoke stopnje zadolženosti in potrebe po zmanjševanju teh- 
nološkega zaostajanja za razvitimi zahodnimi državami 
morala menjava z njimi še naprej biti največja, vendar pa 
bomo zmanjšali primanjkljaj v trgovinski bilanci in izboljšali 
pokritje uvoza z izvozom v te države. S pomočjo jugoslovan- 
skega sporazuma z EGS si bomo poleg trgovinske menjave 
prizadevali čimbolj izkoristiti možnosti za sodelovanje s to 
skupnostjo tudi na drugih področjih, še posebej pri višjih 
oblikah gospodarskega sodelovanja in možnostih za financi- 
ranje razvojnih projektov. Ustvarjali bomo razmere za 
bistveno povečanje izvoza blaga in storitev, širjenje sodobnih 
oblik proizvodnje in tehnično-tehnološkega sodelovanja, 
skupno nastopanje na tretjih trgih, industrijsko kooperacijo in 
finančno sodelovanje. Pri širjenju teh odnosov si bomo priza- 
devali za hitrejše vključevanje v tehnično-tehnološki proces 
ob ohranitvi ekonomske neodvisnosti. 

V menjavi s socialističnimi državami bomo tudi v prihodnje 
težili za čim bolj uravnoteženo menjavo, ki bo zagotovila SFR 
Jugoslaviji in SR Sloveniji poleg energetskih in drugih surovin 
tudi usklajeno menjavo na višji ravni in razvijanje višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja. Možnosti bomo iskali tudi pri 
uvozu nekaterih delov opreme, predvsem takih, ki so na 
svetovni ravni. 

Z bolj organiziranim nastopom moramo zaustaviti zmanjše- 
vanje menjave z deželami v razvoju. Sodelovanje je treba 
razširiti in graditi na doslej neizkoriščenih možnostih. Tako 
bomo spodbujali in razvijali prenos tehnologije, realizacijo 
dolgoročnih programov dobav surovin usposabljanje kadrov 
in posebej skupna vlaganja v izgradnjo proizvodnih, infra- 
strukturah in drugih objektov, kooperacijo, ustanavljanje 
skupnih podjetij, medbančno in finančno sodelovanje ter 
oblike skupnega nastopa na tretjih trgih. 

V razvojni politiki si bomo prizadevali za krepitev sodelova- 
nja z obmejnimi območji sosednjih držav. Bolj kot doslej 
bomo pospeševali višje oblike gospodarskega sodelovanja in 
krepili sodelovanje v gospodarski infrastrukturi, turizmu in 
urejanju prostora ter v kulturi, prosveti, znanosti'in na drugih 
področjih. Pri tem bo imela pomembno vlogo slovenska 
narodnostna skupnost v zamejstvu kot povezovalec, pri 
sodelovanju SFR Jugoslavije s sosednjimi državami. 

2.5.4. Ekonomsko podlago izvozne strukture tvorijo naravni 
vključno z zemljepisno lego in z delom ustvarjeni dejavniki. 
Proizvodni programi v industriji bodo še naprej poglavitni 
nosilec izvoza, večji obseg, pa bodo dobili tudi promet, turi- 
zem in kmetijstvo. V industriji bodo predvsem pomembni 
izvozniki organizacije združenega dela elektro, strojne in 
kovinske industrije, ki bodo na osnovi večjega vkjučevanja 
domačega znanja dosegale boljše neto devizne učinke. Izvoz 
teh treh panog, je že sedaj več kot 40% vsega slovenskega 
industrijskega izvoza, vendar pa zaradi uvoza, ki nekoliko 
presega izvoz, še ne dosegajo zadovoljivih neto deviznih 
učinkov. Ekonomsko uspešen prodor na tuja tržišča bomo 
dosegli le z izdelki, ki bodo ustrezali po kakovosti, zanesljivo- 
sti sodobni obliki, konkurenčnosti in solidni servisni dejavno- 
sti. Tradicionalne izvozne proizvodnje s področja tekstila 
usnja lesa in papirja bodo izboljšale ali vsaj zadržale svoj 
položaj na svetovnem tržišču, le če bomo posodobili in obno- 
vili pretežno dotrajano opremo v teh proizvodnjah. 

V neblagovnem izvozu bodo največje možnosti pri ustvarja- 
nju deviznega priliva v turizmu in tranzitnem prometu, poleg 
tega pa bomo iskali možnosti za večje vključevanje v medna- 
rodno delitev dela tudi z investicijskimi deli v tujini. 

Izvozne spodbude bodo namenjene spodbujanju izvozni- 

kov predvsem na začetku pridobivanja novih tujih tržišč in pri 
premagovanju tujih protekcionističnih ovir. 

2.5.5. Za realizacijo nekaterih razvojnih prgramov bomo 
uporabljali tudi tujo akumulacijo, ki bo usmerjena v obetavne 
izvozne naložbe in namenjena predvsem za zamenjavo iztro- 
šene opreme izvoznih proizvodenj, za posodobitev in razvoj 
izvoznih zmogljivosti in odpravo ozkih grl v proizvodnji za 
izvoz. Poleg klasične kreditne oblike pridobivanja tuje akumu- 
lacije se bo SR Slovenija zavzemala za ustvarjanje spodbud- 
nejših pogojev za skupna vlaganja s tujimi partnerji, saj bomo 
s tem pridobili ugodnejše možnosti za uvajanje sodobnejše 
tuje tehnologije, tehnoloških dosežkov ter organizacijskih 
znanj in s tem učinkovitejšo organizacijo dela. 

2.6. Uresničevanje skupne politike razvoja 
Jugoslavije in sodelovanje SR Slovenije z drugimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama 

2.6.1. Bistven pogoj uresničevanja politike stabilnega in 
kvalitetnega razvoja SR Slovenije je krepitev sodelovanja na 
enotnem jugoslovanskem trgu ob hkratnem poglabljanju 
znanstvenega, tehnološkega in razvojnega sodelovanja orga- 
nizacij združenega dela preko republiških in pokrajinskih 
meja. Sodelovanje bo zasnovano na realnem ekonomskem 
vrednotenju proizvodnih faktorjev in delovanju ekonomskih 
zakonitosti nasploh, posebej pa še na odpiranju jugoslovan- 
skega gospodarstva v svet. 

S skupno ekonomsko politiko bomo dali prednost tisti 
proizvodnji, ki bo krepila :zvozno sposobnost gospodarstva in 
njegovo tehnično tehnološko raven, zagotavljala gospodar- 
sko upravičeno izrabo razpoložljivih proizvodnih dejavnikov, 
smotrno uporabo energije in surovin, ter varstvo in zboljšanje 
delovnega in življenjskega okolja 

Okrepili bomo saodelovanje v gospodarski infrastrukturi, 
kar še posebej velja za energetsko prometno in vodnogospo- 
darsko področje. Intenzivneje bomo sodelovali pri urejanju 
prostora in pri reševanju skupnih ekoloških vprašanj ter pri 
preprečevanju naravnih in drugih nesreč. 

Pospeševali bomo pretok znanja na podlagi skupnih pro- 
jektov raziskovalnih organizacij in pri konkretnih gospodar- 
skih projektih na podlagi skupnih vlaganj. Glede na razpolo- 
žlijve zmogljivosti in specifična znanja se bodo povečali pre- 
toki znanja v izobraževanju in zdravstvu. Krepila se bo izme- 
njava kulturnih dobrin. 

2.6.2. Splošen dvig gospodarske ravni in kakovosti jugoslo- 
vanskega gospodarstva in vse večje vključevanje Jugoslavije 
ter vsake republike in avtonomne pokrajine v mednarodne 
gospodarske tokove bo omogočilo tudi intenziviranje gospo- 
darskih tokov v Jugoslaviji. Večja mobilnost bo odvisna od 
boljšega in racionalnejšega koriščenja razpoložljivih razvoj- 
nih možnosti na posameznih območjih. Ob uveljavljanju enot- 
nega jugoslovanskega trga je realno pričakovati, da se bo 
povečevala prodaja izdelkov zahtevnih proizvodenj z območja 
SR Slovenije na jugoslovanskem trgu, hkrati pa se bo zma- 
njšala prodaja nekaterih izdelkov tradicionalnih proizvodenj, 
zlasti predmeti široke porabe, in proizvodenj, ki ekonomsko 
gledano, nimajo opravičila za menjavo med oddaljenejšimi 
deli tržišča. 

Pri prodajah iz SR Slovenije v druge republike in avtonomni 
pokrajini je pričakovati upadanje njihovega deleža v družbe- 
nem proizvodu. Organizacije združenega dela z območja SR 
Slovenije bodo v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 
povečevale nakup kmetijskih pridelkov in izdelkov, energet- 
skih surovin in proizvedene energije, pri surovinah, reproma- 
terialu in polizdelkih pa bodo opuščeni nekakovostni in eko- 
nomsko neracionalni izdelki. Tako se bo del teh nabav iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin preusmeril na uvoz, 
bolj šele po letu 1990. 

Zaradi večje usmeritve industrije v izvpz in s tem skupne 
potrebe po znanstvenem, tehničnem in tehnološkem sodelo- 
vanju na jugoslovanskem trgu in na tej osnovi tudi zaradi 
prenašanja izkušenj organizacij združenega dela zaradi zago- 
tavljanja preskrbe z energijo, hrano in surovinami, zaradi 
kooperacije in specializacije proizvodnje in zaradi razvoja 
gospodarsko učinkovite delovno intenzivne proizvodnje, pri- 
čakujemo povečanje obsega naložb SR Slovenije v druge 
republike in pokrajini. Ob predpostavki krepitve dolgoroč- 
nega znanstvenega, tehničnega in tehnološkega sodelovanja, 
ki naj bi privedlo do usklajevanja razvojnih usmeritev posa- 
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meznih dejavnosti oziroma njihovih pomembnejših nosilcev v 
SFR Jugoslaviji, se bo oblikoval tudi tok vlaganj iz drugih 
republik in avtonomnih pokrajin v SR Slovenijo. 

Združevanje dela in sredstev na samoupravnih osnovah bo 
moralo postati glavni način povezovanja jugoslovanskega 
gospodarstva. Na pospešitev združevanja bodo vplivale tudi 
spremembe v sistemu opredeljevanja in pospeševanja razvoja 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki bodo vodile 
v preraščanje obstoječih oblik pospeševanja v vse bolj samo- 
upravne in poslovno učinkovite oblike in načine. Ob pričako- 
vanem zmanjševanju obveznosti se bo tako povečeval delež 
tistih sredstev, ki bodo usmerjena za hitrejši razvoj na osnovi 
skupnih vlaganj. Združevanje dela in sredstev za spodbujanje 
hitrejšega razvoja republik in avtonomnih pokrajin, ki bodo 
opredeljene kot manj razvite, oziroma imele status prehod- 
nega obdobja, bo temeljilo na ekonomskih motivih, to je na 
ustvarjanju čim večjega skupnega dohodka in drugih skupnih 
interesih organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvi- 
tih območij. Združevanje dela in sredstev naj bi ob uresniče- 
vanju skupnih interesov hkrati prispevalbtudi k preusmeritvi v 
gospodarski strukturi, v skladu s tem pa tudi k uresničevanju 
politike hitrejšega produktivnega zaposlovanja delovno spo- 
sobnega prebivalstva na teh območjih. 

Razlike v gospodarski razvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin se bodo zmanjševale tem hitreje, čim hitrejši in 
kakovostnejši bo gospodarski razvoj vse Jugoslavije. Hkrati 
bo učinkovit razvoj vseh, tudi razvitejših, nujen pogoj za 
večjo mobilnost dela in sredstev na osnovi skupnih intere- 
sov za hitrejši razvoj republik in pokrajin, ki bodo v posa- 
meznem srednjeročnem obdobju obravnavane kot manj raz- 
vite. Pri tem se bo pri višji stopnji gospodarske rasti na 
kakovostnejših osnovah čas dohitevanja sedanje ravni raz- 
vitejših republik in pokrajin zmanjševal. Zato bo pri iskanju 
mehanizmov gospodarskega sistema in ukrepov ekonom- 
ske politike nujno upoštevati, da so rešitve, ki zagotavljajo 
učinkovit razvoj vse Jugoslavije, v resnici tudi najbolj kori- 
stne za zmanjševanje razlik v materialnih pogojih razvoja 
med republikami in pokrajinama. Le tako bo ustvarjena 
podlaga za svobodno, enakopravno in demokratično samo- 
upravno povezovanje združenega dela in naše celotne več- 
nacionalne samoupravne in državne skupnosti. 

3. STRATEGIJE RAZVOJA IN RAZVOJNE 
NALOGE 
3.1. Strategija razvoja gospodarskih dejavnosti 

3.1.1. Razvojna strategija in preosnova bosta globoko pose- 
gli v strukturo gospodarskih in drugih dejavnosti. Višjo dina- 
miko v razvoju bodo imele tiste organizacije združenega dela, 
ki bodo v svoje programe vključevale tehnološko in razvojno 
intenzivne programe. V takšnih razmerah bodo organizacije 
združenega dela mnoge obstoječe programe opuščale in uva- 
jale nove, s katerimi si bodo v poostreni konkurenci na doma- 
čem in tujih trgih zagotovile obstoj in razvoj. 

V devetdesetih letih bodo vse večji del družbenega proiz- 
voda morali ustvarjati proizvodni programi, ki bodo temeljili 
na uporabi visokih tehnologij v proizvodnih in delovnih pro- 
cesih, znanju, sodobni organizaciji dela in informatiki. Uva- 
janje takšnih programov bodo spodbujali kriteriji produktiv- 
nosti in učinkovitosti razvitejših ekonomij, s katerimi se 
bodo na domačem in tujih trgih srečevale naše, vse bolj v 
mednarodno menjavo usmerjene organizacije združenega 
dela. Pri tem bodo visoke dohodkovne in devizne učinke 
dosegale zlasti tiste organizacije združenega dela, ki bodo s 
sodobno in originalno zasnovo ter visoko kakovostjo svojih 
izdelkov, s posebnostmi v oblikovanju, s sposobnostjo po 
hitrem prilagajanju tržnim razmeram ter s sodobnimi meto- 
dami trženja uspele dohitevati in prehitevati druge v svetu 
uveljavljene proizvajalce. Prav zato bomo ob uveljavljanju 
širših, mednarodnih kriterijev gospodarske uspešnosti in 
razvoja, morali zagotoviti znanju ustrezno ekonomsko in 
družbeno ceno ter pospešiti družbeno uveljavitev nosilcev 
znanja in ustvarjalnosti. 

Le tako bomo lahko kot razmeroma razvita, vendar maj- 
hna družba uspešno obvladovali izzive svetovne tehnološke 
revolucije. Visoka prožnost gospodarske in družbene struk- 
ture bo temeljni pogoj za uresničevanje teh usmeritev. 

3.1.2. Proces prestrukturiranja gospodarskih dejavnosti 
kot temeljna materialna podlaga gospodarske stabilizacije bo 

dologoročni proces prilagajanja proizvodnih, kadrovskih, 
organizacijskih in drugih zmogljivosti in sposobnosti obsto- 
ječim in novim proizvodnim razmeram, da bi posodobili 
proizvodno strukturo, zagotovili polno zaposlenost ter 
bistveno izboljšali kakovost in učinkovitost gospodarjenja. 
Na ta način bomo dosegali ključne razvojne cilje pri poveče- 
vanju izvoza in tehnološkega napredka kot temeljnih pogojev 
gospodarske rasti. 

V takih razmerah bomo uresničevali usmeritev opiranja na 
lastne sile, ki temelji na prizadevanju delavcev, delovnih ljudi 
in občanov za čim boljše in ekonomsko racionalno izkorišča- 
nje razpoložljivih proizvodnih faktorjev. Kljub rasti družbe- 
nega proizvoda in njegovi smotrnejši delitvi bomo razpolagali 
s skromno akumulacijo, s katero bo treba premagovati pro- 
bleme pri prestrukturiranju gospodarstva ter ohranjanju 
polne zaposlenosti. Imeli pa bomo kvalificirane strokovne 
kadre, ki bodo vključeni v tiste gospodarske dejavnosti, kjer 
so še velike neizkoriščene možnosti, ter v tiste proizvodne 
programe, ki zahtevajo več znanja ter manj surovin, energije 
in manj prevoznih stroškov na enoto proizvoda in katerih 
proizvode in storitve je mogoče prodajati predvsem na kon- 
vertibilnih trgih. 

3.1.3. Pri prizadevanjih za prestrukturiranje gospodarstva 
bo posebno pomembna kakovost investicijskih odločitev, ki 
morajo upoštevati ne samo podjetniške in sektorske vidike ter 
interese, temveč tudi narodnogospodarske kriterije, ki ob 
doslednem varovanju okolja vplivajo na racionalnejšo rabo 
proizvodnih faktorjev, zlasti energije, surovin in lokacij v pro- 
storu. 

Narodnogospodarski kriteriji, opredeljeni v srednjeročnih 
planskih aktih, bodo ob ustrezni naravnanosti ekonomske 
politike v SR Sloveniji kot v SFRJ Jugoslaviji vplivali na 
ohranjanje polne zaposlenosti, izvozno in tehnološko pro- 
dornost gospodarstva, razporeditev proizvodnje, ki bo kre- 
pila policentrično zasnovo regionalnega razvoja SR Slove- 
nije in integracijske procese na enotnem jugoslovannskem 
trgu. 

Pomembna naloga razvojne politike SR Slovenije bo obli- 
kovati družbene in ekonomske razmere za pospeševanje 
procesov opuščanja neobetavnih proizvodenj in programov 
ter za tehnološko, organizacijsko, kadrovsko in finančno 
prenovo, ki bo krepila tržni in konkurenčni položaj organiza- 
cij združenega dela in njihovo hitro ter prožno prilagajanje 
spreminjajočim se zunanjim in notranjim razmeram gospo- 
darjenja. 

Delež bruto investicij v osnovna sredstva gospodarstva v 
družbenem proizvodu se bo postopno povečal na 21%. Za 
zamenjavo in izboljšanje strukture obstoječih osnovnih sred- 
stev bo treba nameniti približno polovico vseh bruto investicij 
v osnovna sredstva gospodarstva. 

Zvišati bo treba udeležbo gospodarskih investicij v skupnih 
investicijah, v skladu s tem pa udeležbo tistih proizvodnih 
programov, ki so razvojno tehnološko intenzivni in omogo- 
čajo dolgoročno večji izvoz blaga in storitev (vključno 
turizma). Spremembe v strukturi gospodarskih investicij v 
korist izvoznih in razvojno tehnoloških intenzivnih programov 
bodo uresničljive le z nadvse skrbno izbiro programov v 
gospodarski infrastrukturi in pri surovinskih panogah. Vlaga- 
nja v gospodarsko infrastrukturo ob upoštevanju realnih mož- 
nosti ne bodo presegala približno ene četrtine vseh gospodar- 
skih investicij v osnovna sredstva, stopnja rasti investiranja v 
surovinske panoge pa ne povprečja gospodarstva. 

Ob upoštevanju navedenih usmeritev bi bila možna nasled- 
nja struktura gospodarskih investicij: 
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Tabela 2: Struktura investicij v osnovna sredstva 
v SR Sloveniji po gospodarskih področjih 
združenega dela 

- v% 
Realizacija Predvid. 
1971-1982 1986-2000 

tekoče cene stalne cene 
1. Gospodarska infrastruktura 
v tem: 
- energetsko gospodarstvo 
- prometna infrastruktura 
- vodno gospodarstvo 

2. Ind. brez energet. in živ. 
industrije 
v tem: 
- razvojno tehnološke skupine 
- surovinske panoge 

3. Kmetijstvo in živilstvo 
4. Preostalo gospodarstvo 

Skupaj gospodarstvo 100,0 100,0 

Sodimo, da bodo predvidene investicije povzročile nasled- 
nje spremembe v strukturi družbenega proizvoda po gospo- 
darskih področjih. Deleži energetskega gospodarstva, suro- 
vinskih panog, klasičnih predelovalnih panog, ter preostalega 
gospodarstva se bodo nekoliko zmanjšali, deleži razvojno 
tehnoloških intenzivnih panog, kmetijstva in živilstva ter 
turizma se bodo povečali. Večje spremembe pa pričakujejo v 
znotrajsektorski strukturi panog, strukturi izvoza in uvoza, 
porabi energije in surovin ter v smotrnejšem koriščenju 
Sodobnejše opreme in znanja po posameznih skupinah v 
industriji, predvsem pri razvojno tehnoloških intenzivnih pa- 
nogah. 

3.1.4. Sestavni del procesa prestrukturiranja in racionali- _ 
zacije našega gospodarstva bo razvoj drobnega gospodar- 
stva, ki je pogosto osnova za nastajanje novih in selekcioni- 
ranje obstoječih programov ter organske rasti obstoječih 
organizacij združenega dela. V ta namen bo treba v razvojne 
in investicijske programe, zlasti v organizacijah združenega 
dela industrije, vključevati takšne usmeritve, ki bodo pospe- 
ševale kooperacijo in zmanjšale potrebna vlaganja za 
obnovo svojih tehnoloških zmogljivosti. To bo mogoče 
doseči z razvojno politiko in ob ustrezni družbeni podpori za 
hitrejši razvoj drobnega gospodarstva s področja proizvod- 
nje, ki se vključuje v mednarodno delitev dela s povečeva- 
njem izvoza ali nadomeščanjem uvoza, proizvodnje, 
pomembne za potrebe SLO in DS. Bistveno povečanje šte- 
vila enot drobnega gospodarstva bo tudi pomemben pogoj 
za oblikovanje takšne strukture gospodarstva, ki bo spo- 
sobna hitro in učinkovito odgovarjati na spremembe na 
domačem in tujih trgih in zagotoviti prožnosti pri sprejema- 
nju izzivov svetovne tehnološke revolucije. Storitvene 
dejavnosti bomo pospeševali predvsem za zadovoljitev 
neposrednih potreb občanov in izboljšanje turistične po- 
nudbe. 

Industrija 
3.1.5. V industriji bomo intenzivneje uvajali proizvodne pro- 

grame z večjo udeležbo visoko strokovnih delavcev in znanja, 
z večjo inovativno sposobnostjo, z visoko avtomatizirano pro- 
izvodnjo, s sorazmerno manjšo porabo energije in surovin na 
enoto proizvoda, z višjim dohodkom na zaposlenega in na 
vložena sredstva, z visokim deležem izvoza ter ob upošteva- 
nju varovanja okolja in smotrne rabe prostora. Razvijali bomo 
proizvodnjo, ki bo na zahtevnih svetovnih trgih konkurenčna 
in kjer lahko koristimo prednosti visokega znanja in visoko 
kvalificirane delovne sile z bogato industrijsko izkušnjo. Raz- 
vijati bo treba tehnološko in razvojno intenzivne proizvodnje, 
kjer bomo na osnovi lastnega znanja in v povezavi s tujimi 
nosilci moderne tehnologije dosegali na nekaterih ožjih 

področjih tudi vrhunske dosežke. S tem bomo razvijali proiz- 
vodnjo, ki bo konkurenčna na trgih razvitih držav. 

Industrijske panoge, ki so že do sedaj močno prispevale k 
razvoju in izvozu, bomo posodobili, da bi ohranile oziroma 
izboljšale svoj konkurenčni položaj na mednarodnih trgih, 
opuščali pa proizvodne programe, ki tem usmeritvam ne 
ustrezajo. 

3.1.6. V ta namen bo v celotni predelovalni industriji osred- 
nja naloga tehnološka intenzifikacija, zlasti z uvajanjem 
sodobnih elektronskih naprav za računalniško krmiljenje pro- 
izvodnje oziroma za uvajanje integralnega računalniško zas- 
novanega procesa proizvodnje in poslovanja ter razširitev 
proizvodnje po naročilih, ki bo ob novih tehničnih rešitvah 
prav tako donosna kot masovna proizvodnja. Taka usmeritev 
bo zahtevala visoko ustvarjalnost in prožnost pri programira- 
nju proizvodnje in stalno izboljševanje kakovosti proizvodov. 
V ospredju bo povečevanje produktivnosti in predelave ter 
postopen izbor proizvodnih programov za tehnološko in raz- 
vojno zahtevnejše izdelke. 

3.1.7. Uresničitev kompleksnih ponudb bo pomenila kako- 
vostno in količinsko spremembo pri ustvarjanju dodane vred- 
nosti ter plasiranju opredmetenega znanja in dela ob trajnem 
angažiranju kadrov in sredstev z različnih področij gospodar- 
stva ter izobraževalnega in raziskovalnega področja na osnovi 
dolgoročnih razvojnih programov. Ti programi morajo biti 
izvozno usmerjeni tudi zaradi majhnega domačega trga. Ures- 
ničitev kompleksnih programov na podlagi opredmetenja 
predvsem domačega znanja in dela zahteva spremembo pri 
organiziranju inženiring organizacij. Zato bi se morale te 
preusmeriti v nove, poslovno uspešnejše in fleksibilnejše 
oblike sodelovanja pri proizvodnji kompleksnih investicijskih 
objektov s ciljem zagotoviti specializacijo domačih udeležen- 
cev in na tej osnovi prodor v tehnološki vrh. 

3.1.8. Bistveno večji poudarek kot doslej bo na razvoju 
maloserijske proizvodnje, ki bo kooperant velikoserijske pro- 
izvodnje in individualne proizvodnje večjega obsega, in bo 
zadovoljevala pestre potrebe kupcev. To je fleksibilna proiz- 
vodnja, ki mora biti visoko produktivna na osnovi najnovejših 
tehničnih pridobitev. Spodbujali bomo tudi razvoj omrežja 
vzdrževanja, ki naj omogoča boljšo in gospodarnejšo upo- 
rabo izdelkov. V tovrsni proizvodnji bomo uvajali tako imeno- 
vane celične obdelovalne sisteme, povezane s skupnim infor- 
macijskim sistemom. S takšnimi proizvodnimi enotami bomo 
tudi približali delo delavcem v krajih njihovega bivanja, kar še 
posebej velja za manj razvita in hribovita območja. 

Za izbor tehnološko razvojnih programov bo ob upošteva- 
nju veljavnih, družbeno sprejetih kriterijev odločilno združe- 
vanje dela in sredstev soodvisnih organizacij združenega 
dela. Pri tem pa bo del teh programov odvisn od skupnih 
vlaganj s tujimi partnerji, ki bodo poleg skupnega rizika, 
omogočila tudi dostop in vključitev v dogajanja v mednarod- 
nem tehnološkem razvoju. 

Kmetijstvo in živilska industrija 
3.1.10. Glede na strateški pomen hrane je temeljna naloga 

kmetijstva izkoristiti vse razpoložljive dejavnike, na tej osnovi 
povečati proizvodnjo za okoli 40-45%, s tem v globalu pokriti 
potrebe po hrani in povečati izvoz kmetijskih in živilskih 
proizvodov. S spremembo agrarne strukture, ki je z veliko 
posestno in parcelno razdrobljenostjo ovira hitrejšemu raz- 
voju proizvodnje in produktivnosti, bo treba ustvariti razmere 
za prestrukturiranje kmetijstva. Temeljne usmeritve v razvoju 
kmetijstva bodo naslednje: 

- Najprej bo treba hitro doseči večjo proizvodnjo hrane z 
večjo izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti in racionalno- 
stjo v proizvodnji. V ta namen bo treba strokovno ovrednotiti 
zmogljivosti kmetijskih zemljišč in uveljaviti ukrepe, ki delu- 
jejo hitro in ki terjajo čim manj sredstev, da bi lahko zagotovili 
pospešeno obdelavo vseh razpoložljivih zemljišč, izboljšali 
tehnologijo in smotrno uporabo produkcijskih sredstev, učin- 
kovito organizirali proizvodnjo in blagovne tokove ter rajoni- 
zirali proizvodnjo. 

- Po ustalitvi trga živil bodo s spreminjanjem agrarne 
strukture s koncentracijo zemljiških in drugih zmogljivosti v 
okviru družbenega kmetijstva ter zmogljivosti, nastalih z zdru- 
ževanjem dela, sredstev in zemlje samostojnih kmetov, dane 
možnosti za hitrejše povečevanje delovne storilnosti in 
cenejše pridobivanje hrane. 
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— V gospodarskem sistemu in ekonomski politiki bo kme- 
tijstvo obravnavano enako kot druge gospodarske dejavno- 
sti, in sicer glede ustvarjanja družbenega proizvoda in 
dohodka in tudi glede odnosa do domačega in tujega trga. 
Tako bomo v kmetijstvu povečevali izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti, produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti. 

3.1.11. Za uresničitev teh nalog bo treba dosledno varovati 
kmetijsko zemljo, jo usposabljati, in vključevati slabo obde- 
lane površine v intenzivno proizvodnnjo. Na karti št. 13 Zas- 
nova območij kmetijskih zemljišč in agrooperacij so kot 
obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov kmetijskih zemljiških skupnosti 
in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena 
območja najboljših kmetijskih zemljišč ter območja za meli- 
oracije. Leta 2000 bomo razpolagali z okoli 760.000 ha kme- 
tijske zemlje. Obdelovalnih površin bo približno 650.000 ha, 
v tem pa njiv okoli 300.000 ha. Za nadomestitev izgubljenih 
kmetijskih zemljišč, racionalnejšo obdelavo in ustvarjanje 
večjih proizvodnih enot bo treba usposobiti okoli 95.000 ha 
zemljišč s hidromelioracijami (70.000 ha osuševanje, 25.000 
ha namakanje), okoli 100.000 ha z agromelioracijami in okoli 
120.000 ha s komasacijami ter odkupiti okoli 10.000 ha zemlje. 

Zaradi izredno slabe starostne strukture aktivnih kmetijskih 
prebivalcev bo nujno treba z izboljšanjem ekonomskega polo- 
žaja kmetovalcev in z večjo socialno varnostjo bistveno upo- 
časniti deagrarizacijo in pri tem diferencirano uravnavati tok 
deagrarizacije v ravninskih območjih in hribovitih predelih. 

Za pospeševanje primarne proizvodnje bo treba zagoto- 
viti sodelovanje strokovnjakov, ki celovito obvladajo znanje 
kmetijskih tehnologij, razvijati znanstveno in strokovno 
pospeševalno delo, ki naj bi zajelo vsako pridelovalno enoto. 
S sprotnim in uspešnim vključevanjem znanstvenih dosežkov 
v prakso bodo izpolnjeni genetski potencial v živinoreji, sortni 
izbor in tehnologija v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu, 
semenarstvu in živilski industriji. Kmetijske zadruge bodo 
organizirale strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
združenih kmetov, tako da bi do leta 2000 imeli vsi ustrezno 
strokovno izobrazbo. 

3.1.12. Predvideno povečanje kmetijske proizvodnje bo 
možno z večjim hektarskim pridelkom, ki se bo približal 
pridelkom v kmetijsko razvitih državah, z povečanjem pride- 
lovanja krme na travinju, z zaustavitvijo zaraščanja pašnikov 
in z usposobitvijo čimveč njiv. Osrednja proizvodna smer bo 
tudi v bodoče govedoreja, pri čemer bo treba glede na 
naravne danosti zagotavljati skladnost med rastlinsko pride- 
lavo in živalsko prirejo. 

Vzporedno s povečanjem njiv bo nujno bistveno spremeniti 
setveno strukturo v korist žit, industrijskih in krmilnih rastlin. 

Razvijati bo treba govedorejo kombiniranih pasem z.večjim 
poudarkom na mesu in na osnovni krmi s travinja oz. nizkem 
odstotku močne krme; v prašičereji poleg industrijske reje vse 
bolj uveljavljati kmečko rejo kot dopolnilno dejavnost na 
kmetijah na osnovi doma pridelane krme; razvijati perutninar- 
stvo v skladu z možnostmi za prodajo na zunanjem trgu, pri 
čemer ne računamo z bistvenim povečevanjem zmogljivosti 
industrijske reje. Pospešeno bo treba razvijati ovčerejo in 
povečati stalež konj. 

V zdravstvenem varstvu živali bodo ukrepi in akcije 
usmerjene predvsem v preprečevanje in zatiranje kužnih 
bolezni in parazitarnih bolezni ter zagotavljanje ustrezne 
veterinarske dejavnosti. Z izvajanjem preventivnih ukrepov 
bodo veterinarske organizacije združenega dela zagota- 
vljale varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z 
živali na ljudi. 

Proizvodnja v trajnih nasadih bo organizirana v večjih proiz- 
vodnih enotah in v območjih, ki so po podnebju in legi za to 
vrsto proizvodnje primernejša. Sedanje sadovnjake in vino- 
grade bo treba ohraniti, nasade pa bo treba obnoviti hitreje 
kot v preteklih letih. Pri pridobivanju sadja in vina bodo 
vlaganja usmerjena v izboljšanje kakovosti in povečanje izbire 
za izvoz. Vse bolj naj bi se uveljavljale tudi dohodkovno 
zanimive, specializirane intenzivnejše kulture v vrtnarstvu, 
semenarstvu, pridelavi jagodičevja, zdravilnih in aromatičnih 
zelišč in pridelavi kultur za industrijo. 

V ribištvu bo treba izkoristiti razvojne možnosti za morsko 
in sladkovodno ribištvo, s čimer bi povečali izvoz in prodajo 
na domačem trgu. V ta namen naj bi se s številnejšo ribiško 
floto ulov rib podvojil, razširile predelovalne zmogljivosti in 
obogatil izbor izdelkov. 

Pospešiti bo treba pripravo programov za oblikovanje 
rezerv v živem, semen in zaščitnih sredstev ter izpopolniti 
sistem obrambe pred točo in drugih ukrepov za varstvo pred 
škodljivimi vplivi naravnih pojavov in procesov. 

3.1.13. Zaradi slabe kmetijske strukture in s tem povezane 
nizke delovne storilnosti so cene in stroški proizvodnje soraz- 
merno visoki. Zato bomo morali pospešiti koncentracijo zmo- 
gljivosti in zemlje. Posebno nujna bo v območjih, ki so temelj 
pridobivanja hrane v Sloveniji. Povečanje delovne storilnosti 
bo možno le, če bo proizvajalec obdeloval več zemlje, skrbel 
za večjo čredo in pospeševal svojo proizvodnjo. Gospodarska 
politika bo morala biti oblikovana tako, da tisti, ki zemlje ne 
uporablja v proizvodne namene, ne bo imel interesa zanjo. V 
tem smislu bo treba opredeliti in dosledno uveljavljati tudi 
status kmeta. 

Pospešiti bo treba oblikovanje večjih proizvodnih enot, in 
sicer kmečkih obratov v okviru proizvodnih skupnosti združe- 
nih krhetov in družbenih obratov. V družbeno organizirani 
kmetijski proizvodnji si bo treba prizadevati, da se bodo okrog 
sedanjih proizvodnih jeder koncentrirale proizvodne zmoglji- 
vosti in zemlja, in to z nakupom zemlje, nad z zakonom 
določeno mejo pa z dodajanjem družbene zemlje iz kmetij- 
skih zemljiških skladov, ki jo bodo organizirani člani in 
kooperanti obdelovali na podlagi proizvodnega programa in 
plana zadružne organizacije. Ti programi in plani razvoja 
bodo vključevali tudi raziskovalno in pospeševalno dejavnost, 
ki je za nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje odločilna, oskr- 
bovanje in trženje. 

Pospešitev proizvodnje bo morala sloneti na organizirani 
proizvodnji za poznan trg. Z organiziranjem in povezovanjem 
vseh nosilcev proizvodnje, predelave, blagovnega prometa in 
porabe bo možno uveljavljati ustreznejšo delitev dela, večjo 
specializacijo in večjo varčnost poslovanja. 

Družbeni kmetijski obrati bodo imeli odločilno vlogo pri 
prenosu znanja in tehnologije ter delitvi dela med družbenimi 
obrati in organiziranimi oblikami povezovanja s kmeti. Širje- 
nje zmogljivosti teh obratov z večjimi melioracijami in koma- 
sacijami je predvideno le v ravninskem območju severov- 
zhodne Slovenije 

Izredno bo pomembno ponovno oživljanje hribovitega 
sveta, ki zavzema eno tretjino slovenskega kmetijskega pro- 
stora. Smiselno bo treba izpeljati delitev proizvodnje z dolin- 
skim svetom, ustvarjati razmere za dopolnilne oblike zaposlo- 
vanja na teh območjih in uvesti diferencirane oblike pospeše- 
vanja proizvodnje. 

3.1.14. V živilski industriji se bodo razvijale tiste proizvod- 
nje, pri katerih ima SR Slovenija prednosti, in sicer z vidika 
oskrbe s surovinami in z vidika možnosti za izkoriščanje 
znanja in izvoza. 

Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo osnovnih živil v mlinsko 
predelovalni industriji, rastlinskih olj in sladkorja ne bo prese- 
gel bilančnih potreb. Živilska industrija bo morala s poveza- 
vami v Sloveniji in Jugoslaviji bolj skrbeti za čimvečjo proiz- 
vodnjo in oskrbo s surovinami in razviti veliko serijsko proiz- 
vodnjo za izvoz. Rast proizvodnje bo temeljila tudi na posoda- 
bljanju tehnologije na temelju domačega znanja in v koopera- 
ciji s partnerji iz razvitih držav. 

Prehranske navade prebivalstva se bodo spreminjale, 
vedno bolj se bo vključevalo v družbeno organizirano pre- 
hrano. Zato bo dobila živilska industrija z usmeritvijo v druž- 
beno prehrano nove naloge. 

3.1.15. Slovensko kmetijstvo bo z usmeritvijo v, čim boljšo 
izrabo naravnih in drugih danosti v letu 2000 globalno pokrilo 
bilančne potrebe po hrani. Občutno bosta povečana pridelava 
in odkup pšenice, koruze in svinjine, pri sladkorju, olju in soji 
pa bo pretežni del oskrbe odvisen od nakupa v drugih republi- 
kah in pokrajinah. Povečana pa bo prodaja perutninskega 
mesa in govedine, mleka, hmelja, krompirja, ribjih izdelkov, 
vina, piva ter brezalkoholnih pijač na trge zunaj Slovenije. 
Tako naj bi pri pomembnejših kmetijskih proizvodih leta 
2000 dosegli naslednjo raven proizvodnje: 390.000 ton žit, 
648.000 ton koruze, 360.000 ton sladkorne pese, 74.000 ton 
govejega mesa, 80.000 ton prašičjega mesa, 75.000 ton 
perutninskega mesa, 700 milijonov litrov mleka, 627.000 ton 
krompirja in 4.680 ton hmelja. 

Za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje hrane bo 
treba približno tretjino sredstev zagotoviti z intervencijo 
družbe in z interesnim združevanjem. V družbeni in organizi- 
rani zasebni sektor kmetijstva bo treba investirati okoli 7% 
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investicij v osnovna sredstva družbenega sektorja gospodar- 
stva. Pri tem bi okoli 30% investicij namenili urejanju zemljišč 
in trajnih nasadov, okoli 40% objektom za prirejo živine in 
skladiščnim zmogljivostim, okoli 20% strojem, okoii 10% pa 
povečanju osnovne črede in izboljšavi genetskega potenciala 
ter financiranju obsežnejših uporabnih raziskav, poskusnih 
obratov in sodobnejših metod prenosa znanja v redno proiz- 
vodnjo. 

Gozdarstvo 
3.1.16. Temeljna usmeritev pri gospodarjenju z gozdovi bo 

smotrna izraba in krepitev naravnih gozdnih zmogljivosti ob 
hkratni stalni krepitvi vseh splošno koristnih funkcij gozdov 
kot pogoja za bioekološko ravnovesje in zdravo življenjsko 
okolje iri preventivnih oblik varstva gozdov pred požari, še 
zlasti na notranjsko-kraškem območju. 

V svetu in pri nas že sedaj močno primanjkuje lesa, še bolj 
pa ga bo v prihodnje. Zato bo treba količinsko in kakovostno 
povečati proizvodnjo lesa s pospešitvijo gospodarjenja z goz- 
dovi in s sorazmerno večjimi vlaganji. 

V Sloveniji smo dosegli stopnjo poraščenosti z gozdovi, ki 
je ne kaže več povečevati. Prizadevati si je treba za ohranjanje 
obstoječih gozdnih površin, krepitev obstoječih gozdov in 
hitrejšo prenovo malodonosnih gozdov. Lesne zaloge se v 
zadnjem desetletju večajo tako, da predvidevamo v letu 2000 v 
povprečju 214 rrr/ha, in sicer v družbenih gozdovih 284 m3/ha, 
in v zasebnih gozdovih 193 m3/ha. 

Na karti št. 14 Zasnova območij gozdnih zemljišč so kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti za gozdarstvo in družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji opredeljena območja pomembnejših varovalnih 
gozdov. 

Posek v letu 2000 bo predvidoma 4 mio m3, in to 1,68 mio m 
v družbenih gozdovih in 2,32 mio m3 v zasebnih gozdovih. 
Težišče povečanega poseka bo pretežno v zasebnih gozdo- 
vih, ker so bili družbeni gozdovi v preteklem desetletju že 
maksimalno obremenjeni. Oskrba porabnikov lesa se bo 
gibala predvidoma na sedanji 69% ravni pokritja potreb po 
lesu iz gozdov SR Slovenije, kar pa je odvisno tudi od razvoj- 
nih in tehnoloških rešitev, ki bodo prispevale k integralnejši in 
racionalnejši izrabi lesne surovine. 

Pri programiranju gradenj gozdnih cest je treba upošte- 
vati načrtovano večje izkoriščanje bolje dostopnih gozdov. 
Zato bo treba povečati gostoto gozdnih cest. 

V zasebnem sektorju gozdarstva, kjer smo doslej zaostajali 
pri doseganju planskih ciljev, bo treba uporabljati diferenci- 
rane načine gospodarjenja z temi gozdovi. Dolgoročno je 
treba urediti odnose med gozdnim in lovnim gospodarstvom, 
tako da bodo vrste divjadi in njihov stalež v gozdovih v 
ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi vrstami v gozdu. 

Turizem 
3.1.17. Dolgoročni razvoj turizma bo usmerjen v doseganje 

večjega deviznega priliva ter ustvarjanje boljših razmer za 
celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativnih potreb 
domačih in tujih gostov. 

Kakovostne naravne danosti slovenskega prostora, bogata 
kulturna in zgodovinska dediščina ter tradicija omogočajo 
razvoj stacionarnega, tranzitnega, izletniškega, zimsko špor- 
tnega, mladinskega, poslovnega, kulturnega, navtičnega, 
kmečkega, lovskega in drugih oblik turizma in na teh osnovah 
podaljšanje turistične sezone. V alpskem in predalpskem 
svetu so možnosti za trikratno povečanje sedanjih prenočitve- 
nih zmogljivosti, v zdraviliških krajih in ob morju z ožjim 
zaledjem pa za podvojitev. Prednost bo dana večji izkorišče- 
nosti in izpopolnjevanju obstoječih turističnih centrov ter 
vključevanju zaledja teh centrov v njihovo ponudbo. V turi- 
stični razvoj bodo postopoma vključena tudi nekatera druga 
za slovensko turistično ponudbo zanimiva območja. V turi- 
stično ponudbo bomo vključevali tudi naravno in kulturno 
dediščino, pri čemer bomo skrbeli za njeno varovanje. 
Posege, ki so potrebni za njeno izkoriščanje, pa bomo izva- 
jali Jako, da z njimi ne bomo zmanjševali kakovosti te dediš- 
čine. Za nadaljnji razvoj turizma in za kakovostnejšo turi- 
stično ponudbo bodo vse občine ohranile in zavarovale 
območja namenjena razvoju turizma. Občine morajo v svojih 
planih opredeliti ožja območja prednostne turistične rabe, ,ki 

so opredeljena kot območja, kjer je več naravnih in zgrajenih 
danosti, primernih za turistični obisk in izrabo. Obseg obmo- 
čij je podan na osnovi enovitosti prostora in možnosti za 
medsebojne funkcionalne povezave posameznih turističnih 
zanimivosti ob upoštevanju zemljepisne oblikovanosti pro- 
stora, prometne povezanosti in medsebojne oddaljenosti ele- 
mentov turistične ponudbe. Pri planiranju razvoja teh območij 
je treba omejevati razvoj tistih dejavnosti, ki zaradi negativnih 
vplivov na okolje degradirajo naravno okolje. Ta območja so 
opredeljena na karti št. 21. Območja, prednostno name- 
njena za razvoj turizma. Za vsako turistično območje in kraj 
bo treba opredeliti celovito in kakovostno turistično ponudbo 
in jo popestriti z večjim povezovanjem med posameznimi 
turističnimi območji. 

3.1.18. Temeljna naloga razvoja turizma je izboljšati kako- 
vost celovite turistične ponudbe, spremeniti vlogo živega 
dela, posebej bistveno okrepiti vlogo osebnega dela. Na teh 
osnovah bo možno znatneje povečati turistični devizni priliv. 

Razvoj turizma bo vse bolj odvisen tudi od tehnološkega 
napredka, organizacije, upravljanja, trženja, izobraževanja in 
znanstvenih raziskav. Močno bo vplival na razvoj in zaposlo- 
vanje, ker se bodo v celovito turistično ponudbo poleg turi- 
stičnega gospodarstva vključevale še druge dejavnosti, kot 
so: kmetijstvo, industrija, trgovina, promet in zveze, drobno 
gospodarstvo, domača in umetna obrt, servisne dejavnosti, 
zdravstvo, kultura, umetnost, kongresna in izobraževalna 
dejavnost in društvena dejavnost. 

Hitrejši bo razvoj zasebnega sektorja, ki bo s širitvijo svojih 
storitev in blaga popestril turistično ponudbo. Osebno delo se 
bo povezovalo z organizacijami združenega dela turizma in 
gostinstva za skupno nastopanje na turističnih trgih. 

Pospešeno bo treba razvijati turizem na podeželju in na 
kmetijah, zlasti v hribovitem svetu, k čemur bo pripomogla 
zlasti intenzivnejša družbeno usmerjena naložbena politika in 
organizirana ponudba in prodaja zmogljivosti. 

Bistven pogoj za poslovno uspešnost turizma je izboljšanje 
izobrazbene, kulturne ravni in strokovne usposobljenosti 
delavcev v turizmu in tudi v spremljajočih dejavnostih, ki se 
vključujejo v turistično ponudbo. K temu bo prispevala tudi 
večja motiviranost mladine za vključevanje v turistične 
poklice. Ustvariti je treba možnosti za stalno zaposlenost 
kakovostnih kadrov vseh profilov v turizmu. 

Za razvoj turizma bomo vložili znatna sredstva za dvig 
kakovosti celovite turistične ponudbe, za dvig kakovosti 
obstoječih zmogljivosti in s tem za večje izkoriščanje dopol- 
nilnih prenočitvenih zmogljivosti, za povečanje števila noči- 
tvenih zmogljivosti za 45-50.000 ležišč z ustrezno infrastruk- 
turo spremljajočih objektov družbenega in zasebnega sek- 
torja ter za razvoj učinkovitega, med seboj povezanega infor- 
macijskega sistema. 

Investicije, ki jih bomo financirali z združevanjem sredstev 
ter skupnih vlaganj s tujimi partnerji, bodo usmerjene v 
devizno učinkovite turistične objekte. 

Na teh osnovah se bo turistični promet"povečal za okoli 5% 
letno, devizni priliv celotne turistične ponudbe pa se bo do 
leta 2000 povečal za okoli štirikrat. 
Trgovina 

3.1.19- Temeljna usmeritev dolgoročnega razvoja trgovine 
bo krepitev njenih materialnih, organizacijskih, kadrovskih 
in drugih osnov, da bo lahko uspešneje opravljala svoje 
gospodarske funkcije. Osnova za uresničevanje te usmeri- 
tve bo ureditev medsebojnih odnosov med trgovino in proiz- 
vodnjo na podlagi skupno opredeljene razvojne in poslovne 
politike ter z združevanjem dela in sredstev ob upoštevanju 
ekonomskih in tržnih zakonitosti. 

Tako bo trgovina v razvoju in organiziranosti sledila raz- 
voju materialne proizvodnje. Krepila bo vlogo aktivnega 
nosilca marketinške dejavnosti na tržišču, zlasti raziskave 
trga, oblikovanje politike proizvodov in storitev ter razvoja 
odnosov s potrošniki. S tem bo trgovina lahko učinkoviteje 
prispevala k prodoru na tuja tržišča, bolje zadovoljevala 
potrebe in zahteve delovnih ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela ter turističnega povpraševanja. 

Z uvajanjem sodobnih metod trženja bo trgovina pospeše- 
vala procese specialzacije in modernizacije svojega poslo- 
vanja. Trgovinske organizacije, ki se ukvarjajo neposredno 
s preskrbo občanov, pa bodo še posebej pospeševale sode- 
lovanje z organiziranimi potrošniki. 

priloga poročevalca 13 



Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala 
3.1.20. Na razvoj gradbeništva bodo odločilno vplivale 

strukturne spremembe na vseh področjih razvoja gospodar- 
stva in družbe. V proizvodnih dejavnostih bo vse bolj prisotna 
potreba po hitri gradnji montažnih in tipiziranih objektov, ki 
bodo omogočali sprotno prilagajanje spreminjajočim se teh- 
nološkim zahtevam in organizacijskim oblikam proizvodnje 
ob kar najmanjših zastojih v redni proizvodnji. Ob tem je 
zahteva po zmanjševanju gradbenih stroškov v tehnični struk- 
turi investicij dolgoročen pojav. Pri stanovanjski gradnji so v 
ospredju zahteve po posodabljanju gradnje ob iskanju 
bivalno kakovestnejših oblik goste poselitve, po racionaliza- 
ciji obratovalnih stroškov in zahteve, ki izhajajo iz preusmer- 
jene gradnje na manj kakovostne terene. Hkrati pa energetska 
kriza in z njo povezana zahteva po racionalizaciji energetske 
porabe nalaga industriji gradbenega materiala in gradbeni- 
štvu iskanje takih tehnoloških in organiacijskih rešitev, ki 
bodo dolgoročno omogočale nižjo porabo energije pri proiz- 
vodnji in pri obratovanju objektov ter nižje stroške vzdrževa- 
nja in obratovanja. 

3.1.21. Nadaljni razvoj gradbeništva bo temeljil na uvajanju 
industrijskih načinov proizvodnje in organizacije dela ob 
posodabljanju tehničnih predpisov, normativov in standar- 
dov. Postopno zmanjševanje živega dela bomo dosegli z 
racionalnejšo organizacijo dela, izboljševanjem opremljeno- 
sti, predvsem z lahko mehanizacijo in s posodabljanjem 
postopkov gradnje. Zmanjševanje sezonske narave gradbenih 
dejavnosti in izboljševanje delovnih razmer bodo omogočili 
celovitejši sistemi prefabrikacije, katere razvoj bo temeljil na 
racionalni delitvi dela med ožje specializiranimi organizaci- 
jami gradbeništva in industrije gradbenega materiala. 

Gradbeništvo bo v povezavi z industrijo gradbenega materi- 
ala usklajeneje in celoviteje obvladovalo številne probleme in 
neskladja, ki izhajajo iz pospešenega razvoja v preteklosti, pri 
čemer se bo vse bolj opiralo na lastne moči in domače znanje. 
Strokovnjaki, ki posebno v projektivni dejavnosti vse bolj 
presegajo realne potrebe klasične projektive, bodo ob ožji 
specializaciji pospešili razvojno delo pri iskanju družbeno 
racionalnejših rešitev pri projektiranju in gradnji objektov. Za 
učinkovitejše uveljavljanje načinov industrializirane gradnje 
bo gradbeništvo z združevanjem predvsem temeljnega razvoj- 
nega dela pospešilo uvajanje racionalnejših postopkov grad- 
nje, hkrati pa usmerjalo razvoj manjkajočih ali neustreznih 
proizvodnih programov v tistih panogah industrije, ki zagota- 
vljajo materiale in opremo za vgradnjo v objekte ter stroje in 
opremo za gradbeništvo. 

Industrija gradbenega materiala se bo skladno s koncep- 
tom industrialcizacije v gradbeništvu usmerila v proizvodnjo 
sodobnih materialov, ki bodo omogočali racionalnejšo grad- 
njo in ugodnejše obratovalne značilnosti objektov. Proizvod- 
nja materialov in elementov višje stopnje obdelave mora omo- 
gočati hitrejšo gradnjo in manjšo odvisnost od vremenskih 
razmer. 

Energija 
3.1.22. V Sloveniji razpolagamo s skromnimi zalogami pri- 

marnih virov energije in smo zato močno odvisni od nakupa 
energije iz drugih socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin in uvoza. Dosedanji in bodoči razvoj kažeta, da v 
svetu zmanjkuje lahko dostopnih in cenenih virov energije. 
Zato so vse večje potrebe po usposabljanju kadrov ter uvelja- 
vljanju novih in dragih tehnoloških rešitev za pridobivanje, 
pretvarjanje, razdeljevanje in uporabo energije iz uveljavljenih 
in novih virov primarne energije, kot sta jedrska in sončna 
energija. Problem energije pa ni le vprašanje omejenih narav- 
nih bogastev, cen in odvisnosti od uvoza, ampak tudi vpraša- 
nje moderne tehnologije, ki je največkrat v rokah bogatih 
dežel. Sodobna tehnologija je potrebna, da iz podzemnih 
rezerv lahko izčrpamo mnogo več naravnega bogastva. V 
prihodnje bo glavno ozko grlo pomanjkanje sredstev za čeda- 
lje dražje izkoriščanje naravnih virov. Večja vlaganja pa so 
potrebna tudi za uvajanje nove tehnologije za boljše izkoriš- 
čanje energije in za varovanje naravnega okolja. Proces je 
dolgoročen in postopno ustvarja povsem nove odnose v 
svetu. 

Oblikujejo se nova izhodišča delovanja in razvoja energe- 
tike. Znanje in inovacije bodo določale, koliko naravnih boga- 
stev bomo izkoristili. Raziskovalno in razvojno delo bo moralo 

pokriti široka področja odkrivanja novih zalog naravnih virov 
energije, njihovo prodobivanje, transport, uporabo, varčeva- 
nje in varstvo okolja."Večina držav namenja pozornost opira- 
nju na lastne vire energije. Pri tem računajo na močno zma- 
njšanje porabe energije ne enoto družbenega proizvoda. 

3.1.23. Energetska politika SR Slovenije bo temeljila na 
naslednjih osnovnih usmeritvah: racionalnejšem gospodarje- 
nju z energijo in preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z 
manjšo porabo energije na enoto proizvoda, zmanjšanju 
energetske odvisnosti od uvoza, večjem in boljšem izkorišča- 
nju lastnih konvencionalnih in novih virov energije ter nada- 
ljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja dela 
in sredstev. 

Uravnavanje varčevanj energije bo treba uveljavljati pred- 
vsem z njeno učinkovito uporabo v industriji, prometu, gospo- 
dinjstvih, javnih ustanovah in pri drugih uporabnikih. Za učin- 
kovito varčevanje z energijo bo treba sočasno delovati s 
tehnološkimi rešitvami ter z izboljšanjem nadzora delovanja 
energetskih naprav v proizvodnji, prevozu in porabi, z 
ekonomskimi ukrepi, z zmanjševanjem uporabe osebnih in 
tovornih vozil v urbanih središčih ter prehodom na množična 
prevozna sredstva, s predpisi, seznanjanjem prebivalstva z 
načini varčne uporabe energije, z opuščanjem razvad pri 
uporabi energije, s toplotno izolacijo, z opuščanjem zmoglji- 
vosti, z nižjim toplotnim izkoristkom, z uvajanjem enot večjih 
moči itd. 

Razvijati moramo optimalno strukturo ter smotrno, in varno 
uporabo domačih virov primarne in sekundarne energije 
(vodne vire, premogovnike s termoelektrarnami in toplarnami, 
rudnik urana z vsemi fazami predelave uranove rude v gorilne 
elemente, jedrske elektrarne, nahajališča z zemljskim plinom 
in nafto, geotermalne vire in druge še neuvedene vire ener- 
gije). Povečati je treba zanesljivost oskrbe uporabnikov z 
energijo s povezovanjem v jugoslovanske energetske 
sisteme in v madnarodne sisteme. Varstvo okolja mora biti 
sestavni del ravoja. 

3.1.24. Ocene, ki upoštevajo predvideno gibanje družbe- 
nega proizvoda in prebivalstva, varčevanje in racionalno 
gospodarjenje z energijo, kažejo, da bo gibanje porabe koriš- 
čene enegije po področjih porabe tako, kot je prikazano v 
naslednji tabeli. 

Tabela 3: Gibanje porabe koriščene energije v 
obdobju 1985-2000 

Vrsta energije 1985 2000 
PJ PJ 

Poprečne 
— stopnje 

rasti v % 
1986-2000 

Električna energija 
Trda goriva 
Tekoča goriva 
Plinska goriva 
Daljinska toplota 
Novi viri 
Skupaj 

32,4 
41,6 
56,6 
23,4 

6,1 
0,2 

20.2 
26,0 
35.3 
14,6 
3,8 
0,1 

58,3 
57,3 
68,9 
45,3 
10,8 
4,0 

23,8 
23,4 
28,2 
18,6 
4,4 
1,6 

4,0 
2.2 
1.3 
4,5 
3,9 

22,1 
160,3 100,0 244,6 100,0 2,9 

Področja porabe 
Industrija 
Promet 
Drugo 

80,5 50,2 
26,9 16,8, 
52,9 33,0 

116,7 
46,0 
81,9 

47.7 
18.8 
33,5 

2.5 
3.6 
3,0 

Skupaj 160,3 100,0 244,6 100,0 2,9 

3 1 25. Poraba električne energije se bo predvidoma pove- 
čala od 9.000 GWh v letu 1985 na okoli 16.200 GWh v letu 
2000. V tem času bo zaradi izteka življenjske dobe predvi- 
doma prenehalo obratovati 14 agregatov v Sloveniji in en 
agregat v termoelektrarni Tuzla V. zaradi končane pogodbene 
obveznosti. Ob upoštevanju potrebe po povečani moči zaradi 
večje porabe električne energije in izrabljenih agregatov bo 
treba zagotoviti okoli 1.950 MW novih proizvodnih elektro- 
energetskih zmogljivosti. Potrebo po povečani energetski 
moči zagotavljajo naslednje zmogljivosti na območju Slove- 
nije: na Savi Mavčiče, Vrhovo, Boštanj, Blanca, Brestanica, 
Krško, Brežice, Mokrice, Medvode (3. agregat), Tacen, Ježica, 
Šentjakob, Zalog, Jevnica in Kresnice, na Muri Hrastje, Veržej, 
Mota, Gilina, Mursko Središče, Apače, Radgona in Radenci, 
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na Dravi Jez Melje in Faia (9. in 10. agregat), na Bistrici 
Lomščica, na Tolminki Zadlaščica termoelektrarne - toplarne 
Trbovlje III, Maribor in Dolsko; v Bosni in Hercegovini termo- 
elektrarne Ugljevik in Tuzla B I, na Kosovu termoelektrarno 
Kosovo C II in na Hrvaškem jedrsko elektrarno Prevlaka ter v 
Avstriji hidroelektrarno Bistrica. Do pričetka gradnje hidro- 
elektrarn na Savi in Muri bo pred dokončno odločitvijo treba 
proučiti možnosti, ki jih daje okolje, in vse posledice vpliva 
na okolje. V tem obdobju bo treba začeti tudi z gradnjo 
dodatnih zmogljivosti okoli 500 MW, da bi zagotovili kontinu- 
iteto pri oskrbi z električno energijo neposredno po koncu 
tega obdobja. Za objekte kontinuitete so predvideni naslednji 
možni objekti oziroma njihove lokacije: hidroelektrarna 
Idrijca, termoelektrarna - toplarna Šoštanj V, pri katerih bo 
pred dokončno odločitvijo treba proučiti možnosti, ki jih daje 
okolje, in vse posledice vpliva na okolje, in termoelektrarna 
Kosovo C III. Za zanesljivo preskrbo z električno energijo bo 
poleg proizvodnih elektroenergetskih objektov treba zagoto- 
viti še vlaganja v objekte primarne energije, prenosne in 
distribucijske objekte in informacijski sistem. Obstoječe 
omrežje za prenos in razdeljevanje električne energije bo 
dopolnjeno z naslednjimi objekti: dvojni daljnovod 400 KV v 
dolžini 143 KM, razdelilne transformatorske postaje 400 KV 
1.350 MVA, razdelilrie transformatorske postaje 220 KV 450 
MVA daljnovod 110 KV v dolžini 286 KM in razdelilne transfor- 
matorske postaje 110 KV 80 MVA ter distribucijski objekti, 110 
KV v dolžini 165 KM. Na karti št. 4. Zasnova elektroenerget- 
skega omrežja so kot obvezna izhodišča za pripravo in objiko- 
vanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji opredeljeni omrežja in objekti elektro- 
energetskega sistema s proizvodnimi objekti kontinuitete. 
Poleg obveznih izhodišč so na karti prikazani tudi nekateri 
drugi objekti zasnove tega omrežja. 

Da bi dosegli boljše energetske učinke pri ogrevanju večjih 
krajev in zaradi varovanja okolja ter pomanjkanja debelejših 
vrst premoga za kurjenje v manjših kuriščih bo treba v teh 
krajih v skladu z ekonomskimi možnostmi preiti na toplarniški 
sistem ogrevanja. V ekonomsko upravičenih primerih je 
izgradnjo toplarn treba kombinirati z izgradnjo elektrarn. 

Pri izgradnji proizvodnih objektov bo poudarek na hitrejši 
izgradnji hidroelektrarn predvsem zaradi večje naslonitve na 
lastne obnovljive vire, ugodnejših obratovalnih stroškov, 
dolge življenjske dobe in večje zanesljivosti obratovanja. 
Hidroelektrarne bomo gradili v celoti z lastnim znanjem, teh- 
nologijo in opremo. S kontinuirano gradnjo bodo doseženi 
pomembni dodatni učinki pri projektiranju in gradnji in pri 
proizvodnji opreme. Ob sočasnem odpravljanju popravnih 
območij in žarišč največjih onesnaževalcev vode bo omogo- 
čena tudi dodatna raba vode v industriji in za namakanje v 
kmetijstvu. Graditi bo treba tudi elektrarne na manjših vodo- 
tokih in pripadajoče omrežje za zanesljivo delovanje elektro- 
energetskega sistema v vseh razmerah. Program izgradnje 
100 malih hidroelektrarn z močjo okoli 14 MW bo uresničen 
do leta 2000. 

Z republiko Avstrijo bo treba dokončno uskladiti lokacijo 
hidroelektrarn Apače, Radgona in Radenci ter hidroelek- 
trarn Sladki vrh, Cmurek in Konjišče, ki jih bo na Muri gradila 
republika Avstrija. 

Za uravnavanje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega 
sistema, združenega v jugoslovanski elektroenergetski 
sistem, je treba upoštevati potrebo, da se razvoj proizvodnih, 
prenosnih in distribucijskih zmogljivosti snuje na optimizaciji 
razvoja v slovenskem in jugoslovanskem prostoru glede na 
najnižje stroške na enoto električne energije pri porabnikih in 
glede na zanesljivost oskrbe. Pri izboru proizvodnih objektov 
je treba upoštevati tudi druge gospodarske in družbene 
učinke (večja udeležba lastnega znanja, večja udeležba 
lastnega gospodarstva pri izvajanju investicij, hitrejše obrača- 
nje denarnih sredstev, zaposlovanje, vodnogospodarske in 
kmetijske koristi, povečanje izvoza ter pridobivanje referenc 
za izvoz opreme in storitev). 

3.1.26. Premog bo tudi v letih do konca tega stoletja temelj- 
ni vir energije v SR Sloveniji, ki se bo še bolj uporabljal za 
pridobivanje električne in toplotne energije, vendar pod 
pogojem, da bo na ogroženih območjih zagotovljeno odpra- 
vljanje škodljivih emisij in da novi objekti ne bodo poslabše- 
vali stanja v okolju. Zato bo poraba premoga v SR Sloveniji 
rasla hitreje od možnosti proizvodnje. V Sloveniji je znanih 

okoli 290 milijonov ton izkoristljivih rezerv premoga. Ker 
lastna proizvodnja okoli 120 mio ton ne bo krila predvidevane 
porabe 143 mio ton, bomo predvsem za industrijo in široko 
porabo v drugih republikah in pokrajinah nakupili manjkajoče 
količine 23 mio ton, za kar bo med porabniki in dobavitelji 
potrebno pravočasno skleniti ustrezne dolgoročne spora- 
zume. Iz ekonomskih razlogov bo opuščen prevoz nizkokalo- 
ričnega premoga na večje razdalje. 

Rudnike rjavega premoga in lignita bo treba hitreje mehani- 
zirati in bolje izrabljati opremo ter zmogljivosti. Odprta bodo 
nova nahajališča Rudnik Lendava z letno zmogljivostjo do 1 
mio ton rjavega premoga in Rudnik Globoko s proizvodnjo 
500.000 ton lignita na leto. Ponovno bodo aktivirani gospo- 
darsko zanimivi opuščeni premogovniki. Temeljito bo treba 
raziskati potencialne rezerve premoga nahajališč v vsej Slove- 
niji. 

Elektrogospodarstvo bo sovlagalo v rudniške zmogljivosti v 
drugih republikah in pokrajini Kosovo za potrebe termoelek- 
trarn ob rudnikih. Za potrebe široke potrošnje bomo vlagali 
tudi v rudnike rjavega premoga in v zmogljivosti za oplemeni- 
tenje premoga. Če v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah ne bo možno kupiti dovolj premoga, bomo uvažali kako- 
vostnejši premog. 

3.1.27. Rudnik urana Žirovski vrh bo na osnovi dosedanjih 
in nadaljnjih geoloških in rudarskih raziskav ter izgrajenega 
predelovalnega obrata sposoben zagotoviti uranov oksid za 
oskrbo JE Krško in dodatnih 2000 MW moči v jedrskih elek- 
trarnah. Zagotoviti bo treba nadaljnjo izgradnjo rudnika urana 
za optimalni obseg proizvodnje, stalnost geoloških in rudar- 
skih raziskovanj na nahajališčih uranove rude ter stalnost 
razvoja predelave urana. Pri tem bodo uresničeni vsi potrebni 
ukrepi za varstvo okolja. Z mednarodnimi povezavami pri 
bogatenju urana in shranjevanju že izgorelih elementov pa bo 
treba doseči zanesljivost oskrbe in varno ravnanje z jedrskim 
gorivom. 

3.1.28. Tekoča goriva bodo tudi v obdobju do leta 2000 
pomemben energetski in surovinski vir. Njihovo porabo pa bo 
treba nadomeščati z domačimi viri, tako da bo poraba tekočih 
goriv v skupni koriščeni energiji vse manjša. Zmanjšala se bo 
predvsem poraba kurilnih olj, še naprej pa bo treba zagota- 
vljati naftne derivate za visoko temperaturne procese v indu- 
striji, za ogrevanje na območjih z izrazito ogroženim okoljem, 
za promet, kmetijstvo, bazno in petrokemično industrijo. 
Poraba naftnih derivatov bo naraščala za neenergetske 
namene hitreje kot za energetske. 

Nadaljevali bomo z izkoriščanjem nafte in plina na obstoje- 
čih lokacijah na območju Lendave ter na novo odkritih 
območjih. Gradnje novih rafinerij ne predvidevamo. Za vse 
obdobje je planirana predelava 650.000 ton surove nafte 
letno. Če bi odkrili znatnejše količine surove nafte v Severo- 
vzhodni Sloveniji, pa bo treba ustrezno razširiti sedanjo pri- 
marno predelavo v rafineriji Lendava na okoli 1 mio ton letno. 
Mreža skladišč naftnih derivatov bo dopolnjena. Distribucij- 
sko omrežje bencinskih servisov je izgrajeno in bodo 
potrebne le manjše dopolnitve za zagotavljanje enakomerne 
oskrbe v Sloveniji. 

3.1.29. Zagotoviti bo treba nadaljnji razvoj magistralnega 
plinovodnega omrežja, ki je kot obvezno izhodišče za pri- 
pravo dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji opredeljeno na karti št. 5 Zasnova nafto- 
vodnega in plinovodnega omrežja. Treba bo nadaljevati z 
izgradnjo skladišč. Primarno in sekundarno plinovodno 
omrežje bomo razvijali ob upoštevanju uporabnikov zemelj- 
skega plina ter v skladu s policentričnim razvojem Slove- 
nije. Izpopolnjene bodo povezave slovenskega omrežja z 
jugoslovanskimi in tujimi plinovodnimi sistemi. Treba bo 
sodelovati pri raziskavah in izkoriščanju nahajališč nafte in 
plina v drugih republikah in pokrajinah v tujini. 

Pri novih virih energije se bomo v tem obdobju usmerili 
predvsem v izkoriščanje geotermalne energije, sončne 
energije in biomase. 

3.1.30. V Sloveniji bo treba razviti celovit program razisko- 
valno-razvojnega dela na področjih, vezanih na razvoj energe- 
tike, ki bo opredelil vlogo slovenske znanosti, energetike in 
tehnologije v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru. 
Program bo treba oblikovati selektivno in pri tem določiti ožja 
področja znanstvenega in tehnološkega razvoja, na katerih 
bomo: le spremljali razvoj znanja in tehnologije, tista, kjer 
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bomo izvajali primerjalne in razvojne raziskave, ter tista, kjer 
bomo razvijali novo tehnologijo neodvisno ali z drugimi. Vse- 
binsko so to programi z nasledjih področij: osnovni razisko- 
valni program za razvoj energetike; odkrivanje, geološke in 
rudarske raziskave ter priprava, izgradnja in izkoriščanje pre- 
mogovniških, naftnih in plinskih zmogljivosti ter uranove 
rude; raziskovanje in osvajanje prednjega dela gorilnega 
kroga jedrskega goriva; jedrski raziskovalni program; pro- 
gram kadrovskega in organizacijskega pokritja ža pripravo, 
izgradnjo in izkoriščanje verige savskih in murskih elektrarn, 
ki naj postane osnova za nudenje storitev investicijskega in 
izvedbenega inženiringa zunaj SR Slovenije za racionalno 
energetsko izgradnjo vodnogospodarsko manj ugodnih pore- 
čij; program razvoja plinskega sistema; program osvajanja 
tehnologije za racionalno rabo energije in za varstvo okolja; 
program usposabljanja vseh kategorij strokovnih delavcev, 
potrebnih za raziskovalno delo, projektiranje, vodenje pri- 
prav, izgradnje in obratovanja energetskih objektov, vključno 
z malimi elektrarnami, ter za vodenje priprav, izgradnje, izde- 
lave in vgradnje nove energetske tehnologije. 

Promet in zveze 
3.1.31. Temeljne dolgoročne naloge razvoja prometa in 

zvez so: izgrajevanje optimalne strukture prometnega sistema 
ter njegove povezanosti z jugoslovanskim in mednarodnim 
prometnim sistemom; izboljšanje kakovosti prometnih stori- 
tev in znižanje transportnih stroškov v ceni proizvodov; pove- 
čanje deleža domačih prometnih organizacij združenega dela 
v blagovnem in turističnem deviznem prilivu na podlagi ugod- 
nega geoprometnega položaja SR Slovenije in SFR Jugosla- 
vije; spodbujanje tranzitnega prometa; krepitev varnostne in 
obrambne sposobnosti prometa za učinkovito delovanje v 
spremenjenih razmerah; racionalna uporaba energije v pro- 
metu ter zmanjševanje negativnega vpliva prometa na okolje. 

Izboljšati bo treba učinkovitost delovanja prometnega 
sistema za družbeno racionalen pretok substrata in informa- 
cij, povečati prepustnost omrežja in zlasti izboljšati oskrbo s 
prometnimi storitvami. Do leta 2000 bomo uresničevali 
naslednje spremembe v prometnem sistemu: zgradili bomo 
136 km novih prog oziroma drugega tira ob obstoječi progi in 
pričeli z izgradnjo 93 (89) km prog; izboljšali bomo zmogljivo- 
sti prog, predvsem s povečanjem njihove dopustne obreme- 
nitve za 22,5 tonski osni pritisk v dolžini 167 km in za 20 
tonski osni pritisk v dolžini 90 km; izboljšali bomo varnost 
železniškega prometa z vgraditvijo avtomatičnih progovnih 
blokov na 399 km prog in elektrorelejnih varnostnih naprav 
na 74 postajah; povečali bomo skladiščne in pretovorne 
zmogljivosti v luki Koper za prevzem in odpravo 8,6 mio ton 
blaga ob dvakratnem povečanju hitrosti pretovora blaga; 
odpravili bomo ozka grla, izboljšali vozno tehnične razmere, 
povečali prepustnost na cestnem omrežju Slovenije in zgra- 
dili 240 km avtocest in magistralnih cest; bistverlo bomo-" 
izboljšali ponudbo prog v rednem domačem, celinskem in 
medcelinskem zračnem prometu in za takšen promet uspo- 
sobili letališko infrastrukturo; povečali bomo število PTT 
enot na 1000 prebivalcev za 10%; povečali bomo zmogljivosti 
telefonsko-telegrafskega omrežja za okoli trikrt in v omrežju 
za prenos podatkov povečali število priključkov za okoli 5,7- 
krat. Razvoj zmogljivosti PTT zvez kot osnovnega nosilca 
sistema zvez bo usklajen s potrebami nosilcev funkcionalnih 
sistemov zvez (RTV, elektrogospodarstvo, železniško in 
cestno gospodarstvo). 

3.1.32. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge 
prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma o 
nujnosti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev želez- 
nice in še posebej železniške infrastrukture kot temeljnega 
kopenskega prometnega sistema, na katerega bodo mno- 
žično usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi predvsem 
na daljših razdaljah. Zato bo nujno treba zgraditi drugi tir na 
mednarodni magistralni smeri Ljubljana-Jesenice, progo 
Murska Sobota-Mratinjeter pričeti z izgradnjo hitre proge 
Ljubljana-Dobova, vključno z obvozno progo v vozlišču Lju- 
bljana s priključki; posodobiti vozlišča Ljubljana, Jesenice, 
Sežana, Divača, Maribor, Celje in Novo mesto; posodobiti 
ranžirne postaje Zalog, Tezno in najbolj obremenjene pro- 
govne odseke; elektrificirati okoli 275 km prog, povečati 
dopustne obremenitve prog; posodobiti signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave ter vlečne in prevozne zmogljivo- 

sti ter Uvesti v jugoslovanski in mednarodni sistem pove- 
zano računalniško vodenje transportnega procesa. 

Na trasah opuščenih železniških prog bo možna le taka 
raba zemljišč, ki bo dolgoročno omogočila izgradnjo prog za 
primestni in medmestni železniški promet. 

Na karti št. 6 Zasnova železniško prometnih povezav so kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji oprede- 
ljene magistralne in glavne železniške povezave. Na karti sta 
tudi prikazani dve etapi izgradnje železniškega omrežja, opre- 
deljeni z vidika prioritetnih prometnih potreb. Prva etapa 
vsebuje objekte, ki imajo prednost pred drugimi objekti, ki 
bodo začeti do leta 2000. V letu 986 bo treba sprejeti 
odločitev za eno izmed predlaganih variant hitre proge Lju- 
bljana-Dobova. 

3. 1,-33. Z vidika vključitve v jugoslovanski in evropski 
sistem cest, bo treba prednostno vzdrževati oziroma ohranje- 
vati obstoječe cestno omrežje ter zgraditi cestne odseke na 
cesti bratstva in enotnosti, cestne odseke po osimskem spo- 
razumu ter najbolj kritične cestne odseke na slovenskem 
cestnem križu. V skladu s tem bo treba zgraditi naslednje 
odseke: predor Karavanke-Hrušica-Žirovnica-Radovljica 
vključno z izgradnjo predora, Šentvid-Koseze, Vič-Dolenjska 
cesta, Šmarje Sap-Višnja gora-Trebnje-Mačkovec-Krško-Meja 
SR Hrvatske, Razdrto-Vrtojba, Razdrto-Sežana, Meja Italije- 
Sedemela-Dragonja, Hitra cesta v Mariboru lll-etapa in Ruda- 
Valeta. Prav tako bi bilo treba rekonstruirati in posodobiti 
regionalno in lokalno cestno omrežje, predvsem v smereh, 
kjer obseg prometa upravičuje izgradnjo, in le kot dopolnilo 
železniškemu prometu. 

V obdobju do leta 2000 bodo zgrajeni nekateri najbolj 
kritični odseki na trasah bodočih avtocest Arja vas-Blago- 
vica-Zadobrova, Divača-Kozina-Dekani in Šentilj-Maribor- 
Ptuj, ki pa bodo kot objekti kontinuitete predvidoma v celoti 
dokončani po letu 2000, odvisno od materialnih možnosti 
Skupnosti za ceste Slovenije. 

Na karti št. 7 Zasnova cestno prometnih povezav so kot 
obvezna izhodišča ža pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja cest in družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji, opredeljene magistralne cestne povezave. Na 
karti sta tudi nakazani dve etapi izgradnje magistralnega 
cestnega omrežja, opredeljeni z vidika prioritetnih prometnih 
potreb. Prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednost pred 
drugimi objekti, ki bodo zgrajeni oziroma pričeti do leta 2000. 

V cestnem prometu bomo pospeševali razvoj javnega potni- 
škega prometa, zlasti mestnega in primestnega in nanj preu- 
smerjali individualni promet. Režijske prevoze bo treba preu- 
smerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z manjšim škodlji- 
vim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo manj okolju 
škodljivih snovi. 

V večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogonska 
nadzemna vozila, če bodo analize stroškov in koristi upravi- 
čile tako usmeritev. Uvajali bomo tudi opremo in informacij- 
ske sisteme za ureditev prometa. 

3. 1. 34. Razvoj koprske luke in trgovske mornarice bo slo- 
nel na večji valorizaciji ugodnega geoprometnega položaja 
SR Slovenije in krepitvi stalnih pomorskih poti za zunanjetr- 
govinsko menjavo in tranzitne tokove. Posodobljena in pove- 
čana bo zmogljivost trgovskega ladjevja, ki bo prestrukturi- 
rano v korist specializiranih ladij za kontejnerski, Ro-Ro, Lo- 
Lo, ferry in drugi promet. Povečane in posodobljene bodo 
luške infrastrukturne in prekladalne zmogljivosti, poglobljeni 
bazeni II in III ter zgrajeni terminali za generalno blago, les, 
razsute tovore, integralni transport. 

K nadaljnemu razvoju koprske luke bodo prispevale tudi 
posodobitev železniške proge Jesenice - Nova Gorica - 
Koper, uvedba železniške trajektne proge za prevoz železni- 
ških kompozicij med državami severne in srednje Evrope ter 
Bližnjega vzhoda prek koprske luke, pa tudi usposobitev 
proste carinske cone v luki. 

Na karti št. 8 Zasnova omrežja letališč in luk je kot obvezno 
izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednje- 
ročnih planskih aktov samoupravne interesne skupnosti, za 
železniški in luški promet in družbenopolitičnih skupnosti, 
opredeljeno območje obalnega pasu luke Koper za potrebe 
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luške dejavnosti, pomorskega, železniškega in cestnega pre- 
voza. 

3.1.35. V zračnem prometu bodo zgrajene nove zmogljivo- 
sti za sprejem in odpravo potnikov na letališču Ljubljana, 
dopolnjene ustrezne prometne in komunalne zmogljivosti 
na letališčih Maribor in Portorož ter usposobljena letališka 
infrastruktura za sprejem in odpravo STOL letal. Nadaljni 
razvoj našega zračnega prevoznika bo čimbolj usmerjen v 
tujskemu potniškemu in tovornemu prometu z uvedbo red- 
nih in izrednih prog ob vlaganjih v sodobno zračno floto, ki 
bo zagotovila ekonomično, zanesljivo in varno zračno 
plovbo. 

3.1.36. Poseben poudarek bo dan razvoju integralnega tran- 
sporta, to je pospešeni paletizaciji in kontejnerizaciji sub- 
strata, razširitvi mreže industrijskih tirov, kombiniranim pre- 
vozom cestnih vozil na železnici, Ro-Ro in Lo-Lo prometu ter 
načrtni posodobitvi in gradnji primarnih blsgovno prevoznih 
centrov (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in Sežana), ki 
se bodo vključevali v mednarodno delitev dela z organizira- 
njem prostih carinskih con in izvoznega zbirnega prometa. 
Treba bo graditi, tudi regionalne in lokalne javne skladiščno 
pretovorne zmogljivosti ter usposobiti sredstva in opremo 
notranjega transporta kot sestavnega dela tehnične delitve 
dela v proizvodnem procesu. K racionalizaciji prometnih 
tokov, pa tudi k gospodarnejši rabi prostora, bo prispevala 
tudi smotrnejša razmestitev industrijskih, obrtnih, trgovskih 
in storitvenih dejavnosti v industrijske cone in centre bla- 
govno storitvenih dejavnosti. 

Racionalizacija pretoka blaga terja tudi bolj poudarjeno 
vlogo špediterskih organizacij združenega dela, ki bodo 
morale na podlagi primerjalne kalkulacije vseh stroškov pre- 
meščanja substrata »od vrat do vrat« dejansko usmerjati in 
oblikovati družbeno racionalne prometne tokove. 

3.1.37. Posodobitev poštne, in predvsem telekomunikacij- 
ske infrastrukture, sodi med pomembne naloge (karta št. 9 
Zasnova telefonskega omrežja, karta št. 20 Zasnova telegraf- 
skega omrežja, karta št. 10 Zasnova javnega omrežja za pre- 
nos podatkov in karta št. 11 Zasnova poštno prometnih zvez). 
Posodobili bomo poštni promet (terminalizacija denarnega 
poslovanja, mikrofilmsko snemanje in elektronsko usmerja- 
nje pošiljk itd.) in povečali število PTT enot. Naročniški telek- 
sni promet bo posodobljen z izgradnjo elektronske telegraf- 
ske centrale v Ljubljani in multiplekserjev v končnih telegraf- 
skih centralah. Za sodobnejše oblike prenosa besedil bodo 
organizirana nova omrežja, in sicer: faksimile v telefonskem 
omrežju ter teleteks in videoteks v telefonskem omrežju v 
povezavi z javnim omrežjem za prenos podatkov. Zaradi nuj- 
nosti po boljšem zadovoljevanju potreb po telefonskih stori- 
tvah in uvajanju novih vrst storitev bo treba povečati zmoglji- 
vosti telefonskega omrežja ob hkratnem uvajanju sodobnih 
komutacijskih in prenosnih sistemov. Telefonsko omrežje bo 
posodobljeno s postopnim uvajanjem digitalnih sistemov. K 
predvidenemu obsegu izboljšanju kakovosti telefonskih stori- 
tev bo prispevala tudi izgradnja mobilnega avtomatskega 
telefonskega sistema za javni promet v Jugoslaviji. 

3.1.38. Usmerjanje dolgoročnega razvoja prometa bo med 
drugim temeljilo na zahtevi, da sistem in struktura prometnih 
tarif delujeta kot ekonomski inštrument družbeno racionalne 

*■ izbire prometnih sredstev. Cena prometne storitve bo pokri- 
vala vsaj stroške enostavne reprodukcije vsake prometne 
panoge. Nujna bo tudi večja koordinacija med prometnimi 
panogami ter zlasti tehnološka povezanost izvajalcev promet- 
nih storitev v SR Sloveniji in v SFR Jugoslavij. Na podlagi 
družbenega dogovora o prometni politiki SFR Jugoslavije bo 
potrebno sprejeti tudi sporazume, ki bodo razčlenili srednje- 
ročne cilje, naloge in ukrepe ter določili roke in nosilce za 
uresničevanje temeljnih ciljev skupne prometne politike. 

Vodno gospodarstvo 
3.1.39. Razpoložljive količine pitne vode v SR Sloveniji so 

zadostne, toda zaradi neenakomerne razmestitve vodnih virov 
je ponekod že danes težko zagotoviti ceneno in sanitarno 
ustrezno vodno oskrbo. Po predvidevanjih bo ob pričakovani 
3% povprečni letni stopnji rasti absolutne porabe vode nastal 
primanjkljaj v OVS Primorska, medtem ko bosta OVS Mura in 
OVS Drava na meji lastnih zmogljivosti. 

Pri oskrbi z vodo bo osnovna naloga zagotavljanje zado- 
stnih količin kakovostne pitne vode na vseh območjih in ob 

vsakem času, ob hkratnem zavarovanju in varovanju zbirnih 
območij podtalnice, izvirov in površinskih voda, ki so ali še 
bodo v uporabi za oskrbo s pitno vodo. Pri tem bo treba 
zagotoviti tudi postopno usposabljanje rezervnih virov pitne 
vode na vsem ozemlju republike. Do leta 2000 bo v redno 
oskrbo z vodo vključeno 90% prebivalstva. Prednost pri 
oskrbi bodo imela vododeficitarna območja. 

Za uresniščitev zastavljenih ciljev bo treba: z vsemi ukrepi 
skrbeti za izboljšanje kakovosti voda, raziskovati vodne 
zaloge; bogatiti zaloge podtalnic (Vrbanski plato, Ljubljansko 
polje, Celjska kotlina, Iški vršaj idr.); zatlrževati vode povsod, 
kjer to omogočajo relief, ekonomske in ekološke razmere; 
graditi večje regionalne vodovodne sisteme; graditi ločene 
sisteme za dobavo kakovostne pitne vode ter manj kakovo- 
stne tehnološke vode; usmerjati porabnike v industrijskih 
conah in povsod, kjer se uporabljajo večje količine tehnolo- 
ške in hladilne vode, na manj kakovostne vodne vire (zajem 
vode iz Vodotokov) ob hkratnem uvajanju tehnoloških postop- 
kov, ki trosijo absolutno in relativno manjše količine vode; 
zmanjšati izgube vode v komunalnih omrežjih in napravah. 

Na karti št. 12 Vodni viri in zasnova oskrbe z vodo so kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti za vodno gospodarstvo in družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji opredeljena pomembnejša zajetja in črpališča 
vode, območja pomembnejših podtalnic ter zasnova razme- 
stitve regionalnih vodovodov. 

Vsi pomembnejši vodni viri bodo ustrezno zaščiteni. Pri tem 
bo treba premagati prevladujočo miselnost v posameznih 
občinah in krajevnih skupnostih o lastništvu nad vodnimi viri 
ter s tem prekiniti prepočasno uresničevanje zakonskih 
določb in plansko dogovorjenih nalog. 

Vodno gospodarstvo bo namenilo večjo skrb zaščiti voda v 
prvem in drugem kakavostnem razredu ter zmanjšanju ones- 
naženosti voda v tretjem in četrtem kakovostnem razredu. 

3.1.40. Uresničevati bo treba načelo večnamenske rabe 
vode: za varstvo pred poplavami, osuševanje zamočvirjenih 
tal, namakanje, ribištvo, energetsko rabo, plovbo, rekreacijo 
in varstvo vodnih virov. Skrbeti bo treba za redno vzdrževanje 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, za 
povečanje varnosti pred visokimi hudourniškimi vodami ter 
erozijo in s tem prispevati k zmanjševanju škod Protierozij- 
sko in hudourniško dejavnost bo treba usmeriti v višinske 
predele, predvsem v erozijska žarišča. Z gradnjo zadrževalni- 
kov bo v povirjih zagotovljena časovna in namenska razpore- 
ditev vode. V triglavskem narodnem parku bo treba ukrepati, 

'tako da bo preprečena nadaljnja pustošenja nekaterih obmo- 
čij, in omogočiti revitalizacijo nekaterih višinskih predelov. 
Vse pratierozijske ukrepe bo treba razvijati skladno s kmetij- 
stvom in gozdarstvom Na ogroženih območjih bomo omeje- 
vali sečnjo, pogozdovali, zmanjševali gradbene posege (poti), 
gradili pregrade v strugah hudournikov, razpršilne pregrade 
na erozijskih površinah, zadrževali prod, utrdili struge, ozele- 
nili bregove. Urediti bo treba predvsem povirja in erozijska 
zaledja na Gorenjskem, v Savinjski dolini, na Pohorju in v 
slovenski Istri. 

Z urejanjem in vzdrževanjem osnovnih odvodnikov in vodo- 
tokov bo melioriranih 66.000 ha površin, predvidenih za kme- 
tijsko rabo, prednost pa bodo imeli tisti ukrepi, ki bodo 
usposabljali kmetijska zemljišča za večje donose v čim kraj- 
šem času, predvsem z gradnjo zadrževalnikov. Osnova bodo- 
čega gospodarjenja z vodo so večnamenski zadrževalniki in 
zbiralniki. V naslednjem obdobju se bodo gradili naslednji 
pomembnejši: Medvedce, Kobilje, Turja, povodje Meže, 
povodje Gradaščice, Prigorica - Ribnica, Pikalud, Klivnik, 
Padež, Močilnik v Vipavski dolini in Vogršček, ki so oprede- 
ljeni kot obvezna izhodišča za pripravo dolgoročnih in sred- 
njeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti 
s področja vodnega gospodarstva in družbeno političnih 
skupnosti v SR Sloveniji. Za oskrbo Primorske bo zgrajenih 
več manjših zbiralnikov. 

Stanovanjsko In komunalno gospodarstvo 
3.1.41. Kakovostno in varno bivanje je življenjska nuja, 

katere zadovoljevanje mora biti ne te skrb družbe, temveč bolj 
kot do sedaj skrb posameznika. Reševanje stanovanjskih 
potreb bo moralo temeljiti na več vloženih lastnih sredstvih in 
delu posameznika, družba pa bo morala delovnemu človeku 
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ustvariti predvsem realne možnosti, da si na osnovi dela 
zadovolji stanovanjske potrebe. Takšna opredelitev bo zahte- 
vala doslednješe uveljavljanje ekonomskih zakonitosti v celot- 
nem stanovanjskem gospodarstvu, enostavni in razširjeni re- 
produkciji. 

Dolgoročne usmeritve razvoja stanovanjskega gospodar- 
stva so naslednje: ohranitev in izboljšanje kakovosti, boljše 
izkoriščanje ter racionalnejše gospodarjenje z obstoječim sta- 
novanjskim skladom; nadaljnje zmanjševanje stanovanjskega 
primanjkljaja, še posebno v nekaterih urbanih in industrijskih 
središčih; ob postopnem zmanjševanju obsega novogradnje 
se bodo razpoložljiva sredstva preusmerjala v pospešitev del 
na prenovi zastarelega in dotrajanega stanovanjskega sklada; 
zviševanje stanovanjskega standarda in kakovosti bivanja ob 
bistvenem znižanju relativne cene stanovanjske gradnje z 
racionalizacijami v celotnem procesu investicijske dejavnosti 
v stanovanjskem gospodarstvu; racionalizacija obratovalnih 
stroškov v stanovanjskih objektih s poudarkom na zniževanju 
energetske porabe. 

Ob upoštevanju potreb in predvidevanj o materialnih mož- 
nostih bomo zgradili okoli 130.000 stanovanj in prenovili okoli 
30.000 stanovanj. V istem obdobju bo iz urbanističnih in 
tehničnih razlogov treba poriniti okoli 10.000 stanovanj, zato 
bo stanovanjski sklad ob koncu obdobja imel okoli 770.000 
stanovanj. S tem bomo dosegli v povprečju okoli 22 m2 

stanovanjske površine na prebivalca, 340 stanovanj na 1000 
prebivalcev in povprečno velikost stanovanja okoli 65 m2. 

Individualno gradnjo bo treba vse bolj vključevati v različne 
oblike družbeno usmerjene gradnje. S pospeševanjem strnje- 
nih tipov goste zazidave bo treba zagotoviti racionalnejšo 
izrabo razpoložljivih zazidalnih površiin, zaščititi kakovostna 
kmetijska zemljišča in omogočiti racionalizacijo stroškov 
gradnje pripadajočih infrastrukturnih sistemov. Družbeno 
organizirano gradnjo bomo bolj usmerjali na nižje tipe zazi- 
dave, ki bodo ob zadovoljivih gostotah poselitve omogočali 
bolj humano koncipiranje stanovanjskih sosesk. S sodobnej- 
šimi oblikami družbeno organizirane stanovanjske gradnje 
bomo zmanjševali interes za individualno gradnjo. 

Novogradnjo, pogosto omejeno s prostorskimi možnostmi, 
bomo usmerjali na manj kakovostne terene in v racionalno 
izrabo obstoječih zazidanih površin v obstoječih naseljih. 
Spremenjene možnosti za gradnjo bodo zahtevale vse bolj 
integralno in dolgoročno obravnavo naselitvenega prostora, 
kar naj zagotovi kontinuiteto ter izboljša funkcionalnost in 
racionalnost stanovanjske graditve. 

Za racionalno in hitrejše reševanje stanovanjskih potreb 
bomo pospeševali tudi pridobivanje novih stanovanjskih 
površin na obstoječih objektih in zagotovili racionalnejšo 
izkoriščenost obstoječega stanovanjskega sklada. S pospe- 
šeno prenovo in ob aktivni udeležbi lastnega dela in sredstev 
občanov bomo pospeševali prenovo podstrešij in neizkorišče- 
nih prostorov, revitalizacijo opuščenih stanovanj in prenovo 
funkcionalno zastarelega stanovanjskega sklada. 

Osnova za gospodarjenje, vzdrževanje in prenovo obstoje- 
čega družbenega stanovanjskega sklada bodo ekonomske 
stanarine. Najkasneje do leta 1990 bomo postopno uveljavili 
stanarine, ki bodo zagotavljale vsaj enostavno reprodukcijo, 
in tako preprečili nadalnje propadanje stanovanjskega 
sklada. Po letu 1990 bomo s stanarinami zagotavljali tudi del 
sredstev za izboljšanje funkcionalnosti, višji stanovanjski 
standard in racionalizacijo energetske porabe obstoječega 
stanovanjskega sklada. Celovito prenovo funkcionalno in teh- 
nično zastarelih stanovanjskih objektov in bivalnih okolij 
bomo postopno uveljavili kot redno dejavnost v stanovanj- 
skem gospodarstvu, v katero bo namensko vložena okoli ena 
četrtina sredstev za stanovanjsko investicijsko dejavnost. 
Tako bomo zmanjševali predvsem tiste razlike v kakovosti 
stanovanjskega standarda, ki so posledica starih zasnov, 
standardov in normativov stanovanjske gradnje v preteklosti. 

Ob ekonomskih stanarinah in z dopolnjevanjem sistema 
plačevanja soudeležbe pri pridobitvi stanovanjske pravice 
bomo spodbujali zamenjave in boljšo izkoriščenost družbe- 
nega stanovanjskega sklada, z olajšavami pri prometu z 
nepremičninami in z ureditvijo podstanovalskih razmerij pa 
spodbujali oddajo neizkoriščenih lastniških stanovanjskih 
enot v najem. Pospeševali bomo prodajo družbenih stano- 
vanj občanom pod pogojem, da se s tem ne bo zmanjševalo 
družbeno premoženje in število solidarnostnih stanovanj ter 

da s tem ne bomo oteževali celovite prenove stanovanj- 
skega sklada. 

3.1.42. Komunalne dejavnosti so celovit sistem delovanja 
širšega urbanega prostora. Zato mora biti razvoj komunalnih 
infrastrukturnih sistemov rezultat dolgoročno zasnovane poli- 
tike urbanizacije prostora, natančneje opredeljene predvsem 
v občinskih planskih aktih. Le tako bo možno pravočasno in 
racionalneje komunalno urejati prostor in smotrneje dimenzi- 
onirati komunalne dejavnosti, sisteme in naprave. 

Obnova, posodabljanje in dograjevanje komunalne infra- 
strukture bodo zahtevali bolj pospešeno, načrtno in sistema- 
tično vlaganje, ne le zaradi izboljševanja bivalnega standarda 
in potreb po enakomernejši oskrbi s komunalnimi storitvami, 
temveč predvsem zaradi vse večje nuje po zaščiti bivalnega 
okolja in naravnih virov ob vse bolj integralni urbanizaciji 
prostora. Hkrati bo treba zmanjšati ranljivost komunalne 
infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepiti 
sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno in 
požarno vodo. 

3.1.43. Za racionalno in učinkovitejše delo se bodo morale 
komunalne organizacije in komunalni sistemi vse bolj pove- 
zovati v večje sisteme, na delovna področja katerih ne smejo 
vplivati meje družbenopolitičnih skupnosti, temveč predvsem 
značilnosti tehnoloških zahtev posameznih dejavnosti. Te so: 
ekonomija obsega, naravne danosti, geografske razmere, 
racionalizacija in optimizacija oskrbe, sistem omrežja za 
odvajanje in čiščenje komunalnih in predčiščenih industrij- 
skih odplak ter odlagališč komunalnih odpadkov in blata iz 
čistilnih naprav, smotrnost predelave in možnosti za gospo- 
darno izrabo komunalnih odpadkov ter drugo. Ob ožji speci- 
alizaciji in koncentraciji opreme in strokovnih kadrov v večjih 
komunalnih sistemih bo treba začeti usklajeno premagovati 
probleme in pomanjkljivosti komunalnega gospodarstva, kot 
so: izpopolnitev pomanjkljive dokumentacije in evidence 
obstoječih komunalnih zmogljivosti; priprava celovitih načr- 
tov sanacije in dograjevanja obstoječih sistemov ob zagota- 
vljanju vsaj najnujnejše komunalne oskrbe in ob upoštevanju 
dolgoročnih razvojnih teženj pripadajočega urbanega okolja 
ter optimalne zaščite naravnega okolja; povezovanje lokalnih 
sistemov z medobčinskim sodelovanjem za zagotavljanje koli- 
činske in kakovostne oskrbe, pa tudi za optimalno izkorišča- 
nje odpadnih snovi v gospodarske namene; pospeševanje in 
usklajevanje razvoja standardnih naprav, sklopov in sistemov 
komunalnih naprav z uvajanjem njihove serijske proizvodnje; 
koncentracija in usklajevanje zmogljivosti naprav, mehaniza- 
cije in strokovnih kadrov predvsem za specifična dela pri 
gradnji in obnovi komunalnih naprav; uvajanje sodobnih 
materialov, naprav in delovnih metod s poudarkom na raci- 
onalizaciji energetske porabe, optimizaciji oskrbe in zaščiti 
naravnega okolja; zagotavljanje možnosti za ločeno zbira- 
nje, recikliranje in predelavo komunalnih odpadkov, ki bo 
omogočila njihovo gospodarno izrabo, ob pospeševanju raz- 
voja lastnih tehnologij in znanja. 

Z uveljavitvijo ekonomske cene komunalnih storitev bo 
zagotovljena vsaj enostavna reprodukcija komunalnih zmo- 
gljivosti. Treba bo uveljaviti dosledno zajemanje in namensko 
uporabo mestne rente, del te rente pa nameniti za razširjeno 
reprodukcijo v komunalnem gospodarstvu. Visoki stroški in 
dolgoročne koristi zaradi načrtnih vlaganj predvsem v velike 
komunalne objekte pa terjajo, da se bremena takšnih naložb 
porazdelijo enakomerneje in na več generacij uporabnikov. 

3.2. Strategija razvoja družbenih dejavnosti 
3.2.1. Učinkovita ureditev družbenih dejavnosti je osnova 

za nemoteno delovanje vrste družbenih funkcij, kot so: soci- 
alizacija ljudi, prenos in ustvarjanje novega znanja, ohranja- 
nje kulturnega spomina, ohranjanje zdravja in razvijanje 
delovne sposobnosti in zmogljivosti prebivalstva, skrb za 
delovno nesposobno prebivalstvo, odpravljanje nespreje- 
mljive socialne neenakosti ter pomoč ob brezposelnosti. 

Razvoj družbenih dejavnosti ne bo smel pospeševati insti- 
tucionalizacije zadovoljevanja nematerialnih potreb, ker 
mnoge med njimi po svoji naravi zahtevajo neposreden 
človeški pristop. Zato se bodo družbene dejavnosti ob pove- 
čevanju obsega svoje dejavnosti morale vsebinsko in orga- 
nizacijsko preobraziti. Vse to pa bo še vnaprej zahtevalo 
kakovostnejši razvoj družbenih dejavnosti in tudi razvijanje 
načela solidarnosti in vzajemnosti. 
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3.2.2. Ob sedanjih načinih zadovoljevanja materialnih 
potreb bomo razvijali tudi cenejše in varčnejše načine, ki pa 
ne bodo manj kakovostni. Pospeševali bomo različne dopol- 
nilne oblike samoorganiziranja in samopomoči občanov. 
Organizirali bomo različne svetovalne centre, ki bodo poma- 
gali in svetovali pri razvijanju različnih oblik združevanja v 
interesnih skupinah, ki bodo spontano nastajale iz potreb 
posameznikov po skupnem zadovoljevanju določenih 
potreb; uvajali in pospeševali bomo tudi razne oblike pro- 
stovoljnega dela. Razvijali bomo predvsem cenejše, posa- 
mezniku bolj prilagojene in kakovostnejše oblike zadovolje- 
vanja potreb. To bomo lahko storili z znanjem, uvajanjem 
visoke tehnologije in informatike, s spreminjanjem vredno- 
stnih usmeritev, z večjo delovno in finančno udeležbo nepo- 
srednih uporabnikov, kadar bodo hoteli imeti nadstandar- 
dne storitve, ter z izkoriščanjem pobude in pripravljenosti za 
prostovoljno delo. Ob tem bomo ohranjali in razvijali dose- 
danje visoko specializirane oblike delovanja. 

Z različnimi ukrepi in z osveščanjem bomo vplivali tudi na 
prestrukturiranje osebne porabe, da bo dosežena boljša 
kakovost zadovoljevanja osebnih potreb na račun količine. 
Ob spremenjenih vzorcih in vrednostnih usmeritvah posa- 
meznikov bomo nekatere oblike zadovoljevanja tistih 
potreb, ki ne pomenijo osnovne dogovorjene ravni, prenesli 
iz kolektivne na individualno raven, kar jim bo med drugim 
omogočalo večjo dostopnost ter večjo prilagojenost željam 
posameznikov, del potreb pa zaradi pomembnosti v družbe- 
nem razvoju in pri razvoju vsakega posameznika prenesli iz 
osebne porabe v skupno zadovoljevanje potreb. 

Z razvijanjem družbenoekonomskih odnosov in s tem 
povezanim združevanjem sredstev in plačevanjem progra- 
mov (s sistemom financiranja družbenih dejavnosti) bomo 
podprli preusmerjanje in kakovost njihovega delovanja. S 
sredstvi, združenimi v samoupravnih interesnih skupnostih 
v odnosih svobodne menjave dela, bodo bolj podprti splošni 
programi tistih dejavnosti, ki pomenijo skupno dogovorjeno 
raven zadovoljevanja potreb. Za del programov, ki ne pome- 
nijo zadovoljevanja dogovorjenih potreb in dopolnjujejo in 
zaokrožujejo potrebe posameznikov, gospodinjstev in del 
porabnikov v soseskah in delavcev, združenih v samo neka- 
terih asociacijah, bodo ti uporabniki združevali sredstva 
neposredno. S tem bodo ti programi bolj prilagojeni željam 
in potrebam ljudi, kar bo vplivalo na večjo učinkovitost 
storitev družbenih dejavnosti in počasnejšo rast skupno 
združenih sredstev. 
3.2.3. Doseženo raven zadovoljevanja skupno dogovorjenih 
potreb in nove usmeritve pri tem bomo zagotavljali pred- 
vsem z učinkovitejšo izrabo finančnih, kadrovskih in pro- 
storskih zmogljivosti. Nove in že zgrajene objekte družbe- 
nega standarda bomo uporabljali za več namenov. Hitreje 
bomo razvijali predvsem tiste programe, ki bolj povečujejo 
ustvarjalno, intelektualno in s tem tudi gospodarsko in kuj- 
turno moč družbe ter njeno sposobnost prilagajanja razvoj- 
nim zahtevam. Hitreje bomo tudi povečevali dostopnost 
storitev družbenih dejavnosti na tistih območjih, kjer prebi- 
valci zaradi slabše razvitosti družbenih dejavnosti nimajo 
enakih možnosti za svoj razvoj in razvoj svojega območja. 

Kultura 
3.2.4. Samoupravna socialistična družba predpostavlja svo- 

boden razvoj človeka, zato bomo spodbujali in omogočali 
razvoj ustvarjalne in kritične misli in tistih kulturnih in etičnih 
vrednot, ki so usmerjene v prihodnost. Z uresničevanjem 
pluralizma idej in samoupravnih interesov, kultur in kultur- 
nega ustvarjanja bomo zagotavljali tako družbeno klimo, ki bo 
spodbujala ustvarjalnost in inovativnost. 

Kultura določa občutek identitete ljudi, zato je njen razvoj 
eden najpomembnejših pogojev za izbor razvojne poti 
celotne družbe, skrb za njeno ohranitev in razvoj pa je dol- 
žnost naroda v celoti. Kulturne dejavnosti zavzemajo le del 
kulturnega ustvarjanja in dogajanja, zato bomo razvijali kul- 
turo v širšem pomenu in v celotnem kulturnem prostoru, tudi 
zunaj meja SR Slovenije. 

Z ukrepi, kot so večja dostopnost, spodbujanje zavesti o 
pomembnosti kulture ter spreminjanje vzorcev in načinov 
sprejemanja kulturnih dobrin, bomo zmanjšali, odpravili ali 
celo obrnili negativne težnje, ki bi morebiti nastali kot posle- 
dica številčne in zemljepisne majhnosti slovenskega kultur- 

nega prostora in omejenih ekonomskih možnosti. Kultgrne 
dobrine in dejavnosti ter za nacionalno samobitost in samo- 
stojnost nujne kulturne institucije, ki so pri majhnem narodu 
nujno dražje, bomo bolj kot doslej tudi podpirali z družbenimi 
sredstvi. 

V kulturnih dejavnostih se bodo širila različna eksperimen- 
talna ustvarjanja, ki bodo ustvarjalni, programski in kadrovski 
izziv institucionaliziranim načinom delovanja. Z zavestno kul- 
turno politiko bomo odpravljali možne negativne posledice 
uporabe in uvajanja novih tehnologij, ki bi lahko povzročile 
tudi pasivizacijo in trganje socialnih vezi. To bomo dosegli s 
približevanjem kulture, večanjem dostopnosti ter nudenjem 
možnosti za nove načine umetniškega ustvarjanja. Razvijali 
bomo tudi razne oblike ljubiteljskega umetniškega izražanja, 
ki bo še naprej dopolnjevalo poklicno umetniško delovanje. 
Ljubiteljsko umetniško izražanja bo tudi ena izmed osnov 
vrhunske ustvarjalnosti, hkrati pa bo zagotovilo alternativne 
in ustvarjalne oblike izkoriščanja prostega časa. 

Večja odprtost slovenske kulture v Jugoslavijo in v svet bo 
spodbujala kakovost kulturnega ustvarjanja in večje svetovno 
potrjevanje slovenske kulture. Ob tem bomo skrbeli tudi za 
skladen razvoj vseh ustvarjalnih kulturnih dejavnosti ter pod- 
pirali tudi tisto ustvarjalno dejavnost italijanske in madžarske 
narodnosti, ki pomeni razvoj njihove nacionalne integritete. 

3.2.5. Televizijski kulturni program in kinematografski spo- 
red bodo dopolnjevale eksperimentalne filmske in video sku- 
pine, pa tudi skupine z drugih ustvarjalnih področij, ki bodo 
izhajale in predstavljale specifična kulturna okolja. Zagotovili 
bomo popolno pokritost slovenskega kulturnega prostora z 
radijskim in televizijskem signalom (karta št. 1 Zasnova 
omrežja RTV FM radijskega omrežja, karta št. 2 Zasnova 
omrežja RTV - televizijskega omrežja, karta št. 3 Zasnova 
omrežja RTV - programi za manjšine). S tem bomo omogo- 
čili spremljanje nacionalnega radijskega in TV programa v 
celotnem slovenskem kulturnem prostoru. 

Da bo slovenska kinematografija (povezava produkcije, 
distribucije in prikazovanja) lahko uspešno ohranila svoje 
pomembno mesto med kulturnimi dejavnostmi, jo bomo teh- 
nično posodobili, izboljšali programske usmeritve in kadrov- 
sko zasedbo. V kinematografiji bo pomembna tudi proizvod- 
nja za izobraževanje in informiranje. 

3.2.6. Za boljše varstvo naravne in kulturne dediščine 
bomo kadrovsko okrepili mrežo spomeniško varstvene službe 
in znatno povečali obseg varstva, še manj pa negativnih 
stranskih učinkov proizvodnje materialnih dobrin, povezane z 
duhovno brezbrižnostjo. Ob strožjem nadzoru posegov v pro- 
stor bo nujno na republiški ravni zaščititi za nacionalno inte- 
griteto in kulturni spomin najpomembnejšo premično in 
nepremično in premično kulturno dediščino. Republika bo 
morala bdeti nad nacionalnimi spomeniki in za njihovo ohra- 
nitev poleg zakonske zaščite nameniti tudi potrebna finančna 
sredstva. Tudi razne davčne olajšave pri revitalizaciji in vklju- 
čevanju teh spomenikov v sodobno življenje bodo pomenile 
povečanje materialne osnove za varovanje naravne in kul- 
turne dediščine. 

V knjižnem ustvarjanju, založništvu in knjižničarstvu priča- 
kujemo večjo raznolikost; povečalo se bo število naslovov in 
zmanjšala naklada knjig. K večji tematski različnosti knjižne 
ponudbe bodo pripomogle tudi sodobne tehnike razmnože: 
vanja ter povečanje števila izdajateljev, katerih glavna dejav- 
nost ni založništvo. Delo založb in knjižnic bo medsebojno 
povezano, tako da bodo izdajatelji izdajali knjige bolj za 
knjižnice kot za individualnega kupca. Spremenjenemu pov- 
praševanju po knjigah bo prilagojena ponudba s povečanjem 
knjižnih zalog, večjo dostopnostjo knjižnic in večjim odku- 
pom. Splošno izobraževalne knjižnice bodo svoje delovanje 
razširile tudi na druge medije (medioteke), popestrile svoje 
delovanje in predvsem zunaj regionalnih središč postale kul- 
turni centri. V knjižnicah bo vpeljan tudi enoten računalniško 
zasnovan informacijski sistem. 

Obstoječa poklicna gledališča v Sloveniji bodo delovala 
bolj povezano in usklajeno. Povečala bodo število premier in 
gostovanj, gledališko ponudbo pa bo v manjših središčih 
popestrilo tudi delovanje ljubiteljskih skupin. 

V likovni dejavnosti bo ustavljena težnja hitrega naraščanja 
števila likovnih razstavišč, ki so do sedaj nastajale kot spon- 
tane reakcije na zahteve občinstva, da se likovno ustvarjanje 
približa ljudem. Z načrtnejšo likovno programsko politiko jih 
bomo v naslednjem obdobju strokovno dvignili ter uredili 
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njihovo financiranje. Specializacija galerij za posamezna 
področja likovnega ustvarjanja bo pomenila kakovostno 
dopolnilo nacionalnim in regionalnim galerijam, vanje vklju- 
čena in povezana razstavišča pa bodo pripomogla k večji 
dostopnosti likovnega ustvarjanja. 

Vzgoja in izobraževanje 
3.2.7. Ob poudarjeni vlogi dejavnika za povečevanje indi- 

vidualne in družbene produktivnosti dela bosta vzgoja in 
izobraževanje ustrezneje razvijali socializacijsko vlogo in 
vlogo, ki jo imata pri zadovoljevanju osnovnih človekovih 
potreb po samouresničevanju in njegovem vključevanju v 
raznovrstne oblike družbene aktivnosti. Vzgoja in izobraževa- 
nje morata uravnoteženo obravnavati vlogo izobrazbe'za 
bodoče delovno mesto in za osebnostni razvoj. To področje 
moramo obravnavati celovito z vzgojnega, izobraževalnega in 
delovnega vidika ter enakovredno obravnavati vse stopnje, 
vrste in oblike vzgoje in izobraževanja. Ljudje se bodo vse 
življenje na različne načine vključevali v vzgojo in izobraževa- 
nje, zato mora biti dejavnost sposobna, da se njihovim potre- 
bam prilagodi in jih tudi omogoči. 

3.2.8. V izobraževalnem sistemu, ki bo svojo dejavnost pri- 
lagajal trajnim in dolgoročnim družbenim potrebam ter spo- 
sobnostim in interesom posameznika, pri izobraževanju odra- 
slih pa tudi življenjskim in delovnim izkušnjam bomo: poveče- 
vali kakovost in učinkovitost vseh stopenj in oblik vzgojno 
izobraževalne dejavnosti, hitreje razvijali tista vzgojno izobra- 
ževalna področja, ki več prispevajo h gospodarskemu, druž- 
benemu in kulturnemu razvoju ter razvoju posameznika, in 
razvijali sistem permanentnega izobraževanja kot sredstva za 
stalno obnavljanje, izpopolnjevanje in dograjevanje pridoblje- 
nega znanja v skladu z razvojem znanosti, tehnike, tehnolo- 
gije, kulture in socialističnih samoupravnih družbenih od- 
nosov. 

Vsebino vzgojno izobraževalnih programov ter načine in 
metode izobraževanja bomo stalno spremljali, analizirali in 
Izpopolnjevali, da bi se na ta način izognili predmetni prenatr- 
panosti, neustrezni mreži in prevelikemu obsegu programov. 
Hitreje bomo razvijali znanstveno raziskovalno in razvojno 
delo, postopno zviševali izobrazbeno raven delavcev v vzgoji 
in izobraževanju ter organizirali njihovo stalno izpopolnjeva- 
nje in usposabljanje ter sredstva, namenjena za razširjeno 
reprodukcijo, pretežno usmerjali v razvoj sodobne izobraže- 
valne tehnologije, od računalnikov do različnih mediotek, v 
visokem izobraževanju pa tudi v razvoj materialne osnove 
znanstveno raziskovalnega dela. V celotnem vzgojno izobra- 
ževalnem sistemu pa bomo razvijali različne oblike notranje 
diferenciacije in individualizacije ter tako omogočili najugod- 
nejši razvoj vsakega posameznika v skladu z njegovimi spo- 
sobnostmi. Postopoma bomo v tem obdobju dosegli, da se bo 
celotna generacija vpisala v 1. letnik srednjega šolstva in 
tretjina v 1. letnik visokega šolstva. Permanentnemu izobraže- 
vanju bomo posebno skrb posvetili samoizobraževanju, 
dopolnjevanju in izpopolnjevanju znanja, odkrivanju in delu z 
nadarjenimi, inovativnimi ter raziskovalnim kadrom in izobra- 
ževanju odraslih. 

3.2.9. V osnovnem šolstvu bo izenačevanje razvojnih mož- 
nosti otrok eden glavnih ciljev razvoja, v okviru tega pa 
dostopnost eden od odločujočih elementov skladnejšega 
regionalnega razvoja in ohranjevanje poselitve 

Vsebinsko pa bo doživelo več sprememb. Zasnova dela 
vsake osnovne šole se bo z menjavanjem izobraževalnih, 
rekreativnih in fakultativnih dejavnosti približala značilnostim 
celodnevne šo'e. Takšna zasnova je zajeta v programu življe- 
nja in dela osnovne šole, ki se v šole že uvaja. Tako bodo šole 
prešle na enoizmenski pouk, ko bodo dane temeljne prostor- 
ske in druge razmere. Druga programska sprememba bo 
izhajala iz nižje vpisne starosti otrok, ki pa ne bo padla pod 6 
let starosti, kjer programske spremembe ne bodo potrebne 
samo zaradi uskladitve s pripravo na šolo, pač pa bodo 
nastale tudi v višjih razredih osnovne šole, kjer bo treba 
program še bolj notranje diferencirati po sposobnostih in 
nagnjenjih učencev. Skladno s takšno zasnovo in po zahtevah 
dela se bodo učitelji izobraževali po štiriletnih programih 
visokega šolstva. 

3.2.10. V usmerjenem izobraževanju bo optimalna študijska 
mobilnost omogočena s tako strukturi ranimi študijskimi pro- 
grami, da bo izravnana zastopanost splošnih in temeljnih 

strokovnih znanj hkrati omogočala izobraževanje za delo vse 
večje zahtevnosti, prehajanje iz ene usmeritve v drugo, 
ponovno vključitev v izobraževanje zaradi nadaljevanja izo- 
braževanja ali pa zaradi spremembe poklica. Ob takem izho- 
dišču bo treba vnašati več splošnih vsebin v vse programe 
dodiplomskega izobraževanja in različno od spiošnih obrav- 
navati posebna in posamična znanja. Posamična znanja, 
potrebna za konkretne naloge in opravila na delovnih mestih, 
bodo udeleženci pridobili z usposabljanjem in izpopolnjeva- 
njem zunaj šole, zlasti v organizacijah združenega dela in v 
obdobju pripravništva. Več takšnih znanj pa bomo vključili 
tam, kjer je večja strokovna usposobljenost in osvojena veš- 
čina pogoj za začetek dela. Tako zasnovani programi bodo 
lahko bolj povezani in bodo tudi zato olajševali horizontalno 
prehodnost med različnimi programi in stopnjami zahtevnosti 
ter boljšo organiziranost šolske mreže. Zaradi večje dostop- 
nosti izobraževanja, skladnejšega regionalnega razvoja, 
potreb in ambicij prebivalstva po višji izobrazbeni ravni v vseh 
regijah, bo predvsem v središčih policentričnega razvoja Slo- 
venije omogočena bolj ali manj celovita ponudba programov 
srednjega izobraževanja. Programska ponudba bi bila manj 
razdrobljena, ker bi skupaj obravnavali in izvajali sorodne 
programe (karta št. 22 Zasnova mreže področij izobraževanja 
po regijah). Šola se bo zato morala tudi organizacijsko in 
didaktično spremeniti. Opustiti bo morala klasično organiza- 
cijo dela in se pri izvajanju programa povezovati z delovnim in 
družbenim okoljem. Fleksibilnost vzgojno izobraževalnega 
sistema, nenehno in sistematično prilagajanje novostim, spre- 
minjanje in izpopolnjevanje programov in organizacije izobra- 
ževanja bodo zahtevali visoko stopnjo notranje organizirano- 
sti ter sposobne in prilagodljive strokovne delavce s pedago- 
škimi in delovnimi izkušnjami. 

3.2.11. Visoko šolstvo bo povečevalo kakovost in učinko- 
vitost izobraževalnega dela, povečevalo število študentov 
in diplomantov naravoslovnih in tehničnih strok in bistveno 
povečalo vse oblike podiplomskega usposabljanja. Osnova, 
zlasti podiplomskega usposabljanja, bo raziskovalno delo, 
zato bo potekalo s sodelovanjem raziskovalnih ustanov, ki 
razpolagajo z ustreznimi raziskovalnimi skupinami, mentorji 
in opremo. Mariborske raziskovalne in visokošolske usta- 
nove bodo razvijale dosedanje programske usmeritve viso- 
košolskega izobraževanja in uvajale nove komplementarno 
k že obstoječim slovenskim zmogljivostim in glede na dolgo- 
ročne potrebe po visoko šolanih kadrih. 

Dodiplomski program bodo vsebovali temeljna strokovna 
znanja, potrebna za posamezna področja izobraževanja, in 
dodatna, ki jih bo posameznik ob vnaprej znanih program- 
skih, časovnih in finančnih sestavinah lahko kombiniral in si 
sestavil svoj program študija. Na ta način sestavljeni programi 
bodo skupaj z večjo motivacijo in aktivnostjo študentov ter 
izboljšanjem kakovosti pedagoškega in znanstvenega dela 
osnova za notranjo preobrazbo in uveljavljanje interdiscipli- 
narnosti v visokem šolstvu. Posebna strokovna znanja in 
spremljanje razvoja stroke bomo zagotavljali s stalnim stro- 
kovnim usposabljanjem po diplomi in z razvijanjem podiplom- 
skega, zlasti specialističnega študija. S svetovanjem in usmer- • 
janjem, individualnim prilagajanjem programov in vključeva- 
njem v raziskovalno delo bomo sposobnejše in nadarjene 
pripravljali za razvojno in raziskovalno delo. Univerzi bosta 
usmerjali razvoj vključenih visokošolskih organizacij po 
načelih komplementarnosti z obstoječimi slovenskimi zmo- 
gljivostmi in skladno s potrebami po visokošolsko izobraže- 
nih kadrih. Visoko šolstvo se bo v jugoslovanskem in medna- 
rodnem prostoru bolj povezovalo z izmenjavo študentov, uči- 
teljev in raziskovalnimi projekti. Izboljšali bomo možnosti za 
znanstveno izpopolnjevanje pedagoških delavcev doma in v 
tujini. 

3.2.12. Zaradi pričakovanih potreb po strokovnjakih z višjo 
in visoko izobrazbo, želje po pridobivanju novih znanj in 
zaradi omogočanja strokovnega razvoja zaposlenih bomo 
poleg izobraževanja mladine razvijali tudi izobraževanje odra- 
slih. Povezali bomo organizacije, ki izvajajo programe za 
izobraževanje odraslih in druge organizacije in njihovo delo 
zasnovali tako, da bodo razvijali in usklajevali informacijsko, 
dokumentacijsko, svetovalno, vzgojno-izobraževalno in raz- 
vojno raziskovalno delo in razvijali učna sredstva. Odrasli 
bodo dobili pomoč pri izobraževanju in samoizobraževanju, 
kjer jim bodo na razpolago učna sredstva, tehnologija in 
informacijski viri. Izobraževanje odraslih bo postalo nepogre- 
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šljiv del delovnega procesa, pri čemer se ga bo velik del 
odvijal ob delovnem procesu v delovnem času. Nešolske 
oblike in načini izobraževanja bodo v praksi izgubili podrejen 
status v odnosu do šolskih oblik in postale samostojne in 
enakovredne drugim, v mnogih primerih pa tudi primernejše 
in bolj prilagojene potrebam in možnostim ljudi in družbe. 
Dane bodo možnosti in pripravljeni programi za izobraževa- 
nje starostnikov, za splošno, kulturno in drugo izobraževanje. 
Izobraževanje odraslih zahteva tudi drugačno vlogo pedago- 
škega in andragoškega delavca, ki bo moral biti usposobljen 
za organizatorja učnega procesa. 

3.2.13. Učitelj bo navajal na učenje iz različnih virov in bo ob 
uporabi novih medijev predvsem pomočnik in bo usmerjal 
izobraževalni proces. Zato bo treba učitelje za takšno vlogo 
nenehno usposabljati. Pripravljeni bodo programi njhovega 
stalnega strokovnega izpopolnjevanje, ki bo prilagojeno 
novim razmeram irl sodobnim pedagoškim zahtevam, pa tudi 
ustreznejše bodo morali biti nagrajevani. 

Raziskovalna dejavnost 
3.2.14. Z uporabo znanja in znanosti bomo povečevali 

družbeno inovacijsko sposobnost, in si s tem zagotovili 
hitrejše prilagajanje družbe vedno pogosteje spreminjajo- 
čim se okoliščinam v svetu in doma. Znanstveno razisko- 
valna dejavnost bo prispevala h krepitvi družbene inovacij- 
ske sposobnosti: * 

- S povečevanjem števila raziskovalno usposobljenih 
kadrov, tako da bo do leta 2000 nanovo usposobljenih okoli 
10.000 ljudi. V raziskovalno delo bodo prihajali iz visokošol- 
skega dodiplomskega študija in izmed že zaposlenih stro- 
kovnjakov. Razen tega se bomo bolj naslanjali na slovenske 
in jugoslovanske strokovnjake, ki v tujini delajo na univerzi- 
tetnih, raziskovalnih in drugih razvojno pomembnih ustano- 
vah. S spodbujanjem in omogočanjem povezovanja razisko- 
valcev in drugih strokovnih delavcev v skupine za inova- 
tivno snovanje in izvajanje skupnih razvojnih projektov 
organizacij združenega dela in organov družbenopolitičnih 
skupnosti. Z izvajanjem projektov bodo raziskovalci 
postopno prehajali iz disciplinarne raziskovalne dejavnosti 
v raziskovalne enote organizacij združenega dela v stro- 
kovne službe organizacij združenega dela, delovne skupno- 
sti družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij. V te organiza- 
cijske enote naj bi do leta 2000 prišlo okoli 8000 razisko- 
valno usposobljenih in z najnovejšimi znanstvenimi spozna- 
nji obogatenih delavcev, ki bodo prevzeli pri uporabnikih, 
vključeni v njihove kolektive, odgovornost za inoviranje pro- 
izvodnje in družbenih dejavnosti. 
3.2.15. Navedene cilje bomo dosegali z naslednjimi usmeri- 
tvami politike v raziskovalnih skupnostih: 

- Selektivna krepitev raziskovalnih zmogljivosti s podpira- 
njem raziskovalnih programov in skupin, pomembnih za 
težišča družbenega razvoja. Pri tem bomo upoštevali zlasti 
skupne razvojne projekte organizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti, pomembne za prestrukturira- 
nje gospodarstva in obvladovanje družbene reprodukcije. 

- Poprečni čas financiranja raziskovalcev, zlasti če jih bo 
financirala Raziskovalna skupnost Slovenije, bo okoli 6 let, 
vendar ob upoštevanju posebnosti strok ter potrebne stop- 
nje usposobljenosti za uspešno opravljanje del v inovacij- 
skih skupinah oziroma projektih. 

- Časovno omejeno polno financiranje novih raziskoval- 
cev bo raziskovalnim organizacijam in visokim šolam za 
njihovo raziskovalno dejavnost omogočilo, da bodo v razi- 
skovalne skupine uvajale nove kadre. Ob tem se bo pove- 
čala njihova odgovornost za povezovanje z organizacijami 
združenega dela in organi družbenopolitičnih skupnosti z 
namenom, da bi skupno z njimi oblikovali razvojne projekte, 
v katerih bodo zaposlili svoje raziskovalne zmogljivosti. 

- Spodbujali bomo intenzivnejše povezovanje znan- 
stveno raziskovalnih in izobraževalnih organizacij v Jugo- 
slaviji. Z racionalizacijo in delitvijo dela bomo omogočili 
izvajanje celovitih raziskovalnih programov. 

Pri temeljnem raziskovanju bo treba uveljaviti specializacijo 
laboratorijev v Jugoslaviji, pa tudi v mednarodnem prostoru, 
in omogočiti našim strokovnjakom sodelovanje v teh labora- 
torijih. SAZU bo bolj sodelovala pri oblikovanju strategije in 

politike družbenega razvoja in pri temeljnem raziskovalnem 
delu. 

Za hitrejši razvoj raziskovalne dejavnosti bomo vlagali v 
raziskovalno opremo za dogovorjena ,prednostna področja in 
v organizirana znanstveno raziskovalna središča, kjer bo 
oprema širše dostopna za uresničevanje temeljnega razisko- 
valnega programa in opravljanje razvojne dejavnosti. Omogo- 
čeno bo učinkovito informacijsko povezovanje s svetom, ki bo 
v raziskovalno infrastrukturo povezalo knjižnice, INDOK cen- 
•tre raziskovalnih organizacij ter uvoz znanstvene in tehnolo- 
ške literature 

Zdravstvo 
3.2.16. V zdravstvenem varstvu bomo razvijali programe za 
izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva; nanašali se 
bodo predvsem na obvladovanje najresnejših kronično dege- 
nerativnih obolenj, ki prevladujejo med vzroki splošne umrlji- 
vosti prebivalstva, prezgodnji invalidnosti delavcev ter 
začasne in trajne nesposobnosti za delo. Za doseganje teh 
ciljev bo zdravstvo skupaj z drugimi spodbujalo in uresniče- 
valo programe za zdravstveno prosvetljevanje, spreminjanje 
navad prebivalstva pri prehranjevanju, porabo prostega časa, 
pojavov bolezni zasvojenosti ter preprečevanja škodljivih vpli- 
vov okolja. 
3.2.17. Prednost bodo imele predvsem preventivne in dispan- 
zerske metode dela za obvladovanje najresnejših socialnome- 
dicinskih problemov pri nas (bolezni srca in ožilja, rakasta 
obolenja, poškodbe izven dela, psihiatrična obolenja in 
druge). Zaradi že uveljavljenega nacionalnega zdravstvenega 
varstva ni treba širiti pravic uporabnikov do zdravstvenih 
storitev. 

Osnovno zdravstveno dejavnost bo treba okrepiti in uspo- 
sobiti, da bo sposobna zadovoljiti večji del potreb prebival- 
stva po zdravstvenih storitvah. Zdravstvena dejavnost bo sku- 
paj z drugimi skupnostmi, organizacijami, društvi in prostovo- 
ljno dejavnostjo omogočila občanom, da se bodo ob bolezni 
in poškodbah čim dalj zdravili ambulantno in na svojem 
domu. Leta 2000 bo v Sloveniji okrog 6 bolnišničnih postelj na 
1000 prebivalcev in zato ni potrebe po širitvi obstoječe bolniš- 
nične mreže (karta št. 23 Zasnova omrežja zdravstvenih usta- 
nov). Določen del storitev, ki se sedaj opravljajo kot bolniš- 
nične dejavnosti, bomo postopoma prenesli na specialistično 
ambulantno in osnovno zdravstveno dejavnost. Hitreje bomo 
razvijali dejavnosti splošne medicine, preventivnega zoboz- 
dravstva, socialne medicine, medicine dela, zdravljenja in 
nege bolnika na domu, zdravstvene vzgoje prebivalstva in 
deficitarnih specialističnih področij (rentgenologija, anestezi- 
ologija, patologija in še nekatera druga). 
3.2.18. Zaposlovanje zdravstvenih delavcev bo v prvih letih 
dolgoročnega planskega obdobja naraščalo skladno s stop- 
njo rasti prebivalstva, nekoliko hitreje pa le na deficitarnih 
področjih in območjih. Šele po letu 1990 bo možno določeno 
povečanje zaposlovanja v zdravstvu, vendar bo stopnja rasti 
zaposlovanja nižja od stopnje zaposlovanja v združenem 
delu. Zaposlovanje bo selektivno po profilih, območjih in 
področjih, s čimer bomo zagotovili skladnejši razvoj zdrav- 
stvene dejavnosti v SR Sloveniji. Leta 2000 bo en zdravnik na 
približno 520 prebivalcev, vsaj 55% zdravnikov pa bo zapo- 
slenih v osnovni zdravstveni dejavnosti. 

Z materialnimi možnostmi bo omogočeno hitrejše uvajanje 
računalniško zasnovane zdravstvene informatike v diagno- 
stiki, terapiji in administraciji. Prednost bodo imela hitrejše 
obnavljanje in posodabljanje medicinske opreme ter vzdrže- 
vanje objektov. Hitreje in kakovostneje bodo obravnavani 
bolniki ter smotrneje bodo uporabljene razpoložljive zmoglji- 
vosti. Večja pozornost bo posvečena tudi skladnejšemu raz- 
voju zdravstvenega varstva po posameznih območjih in zma- 
njševanju razlik v standardu zdravstvenih storitev. 

Otroško varstvo 
3.2.19. Vzpostavitev približno enakih možnosti za celovit raz- 
voj vseh otrok bo najpomembnejša naloga otroškega varstva. 
Ob upoštevanju posebnih potreb otrok, usklajenih s potre- 
bami družine in možnostmi družbe, bo otroško varstvo vpe- 
ljalo različne oblike dela in razvijalo različne vzgojne pro- 
grame, predvsem za otroke, stare nad 3 leta, ki niso vključeni 
v vzgojnovarstvene organizacije. V družbeno organizirano 

priloga poročevalca 
21 



vzgojo in varstvo bomo do leta 2000 vključili okoli 60% 
predšolskih otrok. 

Prihodnji razvoj bo narekoval in omogočal prožnejše oblike 
organizacije dela in razporejanja delovnega časa. Tako bodo 
lahko tudi varstvo materinstva in možnosti za nego ter skrb za 
otroka mnogo bolj prilagojene potrebam ljudi (s postopnim 
krajšanjem delovnega časa, možnosti za izrabo nepolnega 
delovnega časa, daljšo delovno dobo, sorazmerno času, 
namenjenemu majhnemu otroku in daljšim porodniškim 
dopustom). Do prispevka družbe za nego otroka bodo upravi- 
čene tudi matere, ki niso v delovnem razmerju. 

3.2.20. Ker je prevelika togost pri uresničevanju vzgojnih 
programov poseben problem, bo morala vzgojnovarstvena 
organizacija bolj delovati kot »odprt sistem«, kot središče, 
kjer se odvijajo različni programi za vse predšolske otroke, ali 
v povezavi z drugimi družbenimi dejavnii v okolju kot organi- 
zator programov, ki se odvijajo v krajevni skupnosti. Vzgojite- 
lji pa bodo morali tesneje sodelovati s starši. 

Zaradi nudenja približno enakih možnosti za razvoj vsem 
otrokom bomo s sistemom solidarnosti čimveč zmerno, teže 
in težko motenih otrok vklučili v razvojne oddelke. Zato bomo 
intenzivneje zaposlovali ustrezne strokovne delavce. Za 
otroke, ki ne bodo vključeni v razvojne oddelke, bomo uvajali 
mobilno službo. 

Vsem otrokom bomo v letu pred vstopom v šolo še naprej 
zagotavljali pripravo na šolo (mala šola), ki pa bo še bolj 
prilagojena starosti otrok in ki ne bo smela pridobivati lastno- 
sti osnovne šole. 

3.2.21. Nova naselja oziroma vse krajevne skupnosti v SR 
Sloveniji, ki imajo nad 1.500 prebivalcev bodo postopno 
potrebovala, odvisno od starostne strukture prebivalstva, 
vzgojno varstveno enoto za najmanj 50 predšolskih otrok ali 
pa različne oblike vključevanja otrok v predšolske vzgojne 
programe. 

Za uresničevanje kakovostnih in različnih vzgojnih progra- 
mov bomo potrebovali dovolj in ustrezno izobraževanje delav- 
cev (ne samo vzgojiteljev, temveč tudi specialnih pedagogov, 
psihologov, sociologov, socialnih delavcev, itd.), ki bodo 
delovali kot svetovalci pri vzgojnem procesu. 

S sistemom solidarnosti bo otrokom, katerih starši nimajo 
dovolj sredstev za njihovo preživljanje, zagotovljena družbena 
pomoč praviloma v funkcionalni obliki. Uveden bo poseben 
otroški dodatek za vse starše, ki imajo več kot dva otroka. 
Socialno skrbstvo 

3.2.22. Skrb za človeka, ki se znajde v življenski stiski, in za 
skupine ljudi, ki potrebujejo posebno družbeno pozornost, je 
osnovni smoter delovanje socialnega skrbstva. Zato bomo s 
to dejavnostjo tudi v prihodnje blažili posledice in prepreče- 
vali nastanek motenj in odklonov v življenju človeka, ki ga 
ovirajo pri njegovem vključevanju v družbeno skupnost. 

Dolgoročne naloge socialnega skrbstva, ki izhajajo iz 
narave našega družbenoekonomskega sistema, korenitih 
sprememb odnosov v družbi in tudi v družini, ter iz načina 
zadovoljevanja potreb v socialnem skrbstvu, bodo preventiva, 
svetovalno in prostovoljno delo. 

Potrebe po storitvah socialnega skrbstva, predvsem sveto- 
vanje in ustrezne pomoči pri urejanju osebnih in družinskih 
zadev, bodo v prihodnje še naraščale med otroki, mladino in 
med odraslimi. Zaradi tega se bo povečevalo zaposlovanje 
strokovnih delavcev v centrih za socialno delo, kjer se bo 
opravljala večina svetovalnega dela in naloge povazane z 
zagotavljanjem minimalne socialne varnosti različnih katego- 
rij prebivalcev; že zaposleni v teh centrih pa se bodo dodatno 
usposabljali za različne vsebine svetovanja. 

Posebno vlogo bo imelo prostovoljno delo, saj je v social-' 
nem skrbstvu veliko problemov obvladljivih zgolj s pristnimi 
in neposrednimi odnosi med ljudmi. Prostovoljne dejavnosti 
bodo v krajevnih skupnostih spodbujale in organizirale druž- 
bene organizacije in društva, usklajevali pa jih bodo strokovni 
delavci centrov za socialno delo. 

3.2.23. V socialnem delu bo bolj poudarjena preventivna 
oblika dela, ki pomeni zgodnejše odkrivanje in preprečevanje 
motenj in težav. Zgodnejše odkrivanje in kategorizacija 
duševnih in telesnih mtengcija duševnih in telesnih motenj pri 
otrocih se bosta iz enkratnega pregleda postopoma spreme- 
nili v daljši čas trajajoče opazovanje, tako da bo sam postopek 
pravočasno omogočil vključitev v ustrezno obliko usposa- 
bljanja. 
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Invalidom, pa naj bodo otroci, mladostniki ali starejši, bo 
omogočeno usposabljanje in čim uspešnejši razvoj njihovih 
osebnostnih in fizičnih zmožnosti kakor tudi vključevanje v 
delo. Večji pomen bo dobila mobilna svetovalna služba za 
otroke in mladostnike, ki so zaradi različnih vzrokov v domači 
oskrbi. 

Skrb za starejše bo zaradi visokega in predvidoma vedno 
večjega deleža prebivalcev, starih nad 65 let, postala ena 
prednostnih nalog socialnega skrbstva. Način dela bo izhajal 
iz spoznanja, da je treba starejšega človeka ohraniti čimdalj 
zdravega, aktivnega in vitalnega v njemu znanem, domačem 
okolju. Delo bo potekalo v krajevni skupnosti oziroma v najož- 
jem okolju, kjer človek živi, kjer bodo socialne službe usklaje- 
vale dejavnosti, programe in službe, ki se ukvarjajo s težavami 
starejših, od profesionalcev do raznih humanitarnih organiza- 
cij, različnih društev in prostovoljcev. V to delo se bodo 
aktivno vključevali tudi domovi za starejše, ki pa boo morali 
reorganizirati svoje delo. 

Socialno skrbstvo bo skupaj z izobraževanjem in zdrav- 
stvom pravočasno odkrivalo ter skrbelo za preprečevanje in 
zdravljenje alkoholizma in drugih toksikomanij. 

Socialno skrbstvo bo še naprej skrbelo za materialno in 
socialno ogrožene posameznike, nezmožne za delo, ki 
nimajo potrebnih sredstev za preživljanje, s tem da jim bo z 
denarnimi in funkcionalnimi pomočmi zagotovilo vsaj mini- 
malno socialno varnost. 

Telesna kultura 
3.2.24. Telesna kultura in rekreacija bosta v prihodnosti 

pomembnejši v zavesti in delovanjuijudi kot dozdaj. Izraziteje 
se bo pokazala potreba po telesni kulturi kot obliki aktivne 
izrabe prostega časa ter utrjevanja fizične kondicije in zdravja 
ljudi. Ob tem se kažejo nove poti razvoja telesne kulture in 
rekreacije predvsem v odvisnosti od življenskega standarda, 
zato bomo bolj prilagajali organizacijo teh dejavnosti novim 
potrebam in odločitvam ljudi samih. Teiesnokulturna dejav- 
nost bo skrbela za nadaljnji kakovostni razmah množične 
aktivnosti prebivalstva, še posebej za športne dejavnosti 
otrok in mladih, še bolj kot dozdaj pa tudi za večjo uspeš- 
nost nadarjenih športnikov, ki bodo kot vrhunski športniki 
tudi v mednarodni kunkurenci dosegli vidne rezultate in 
povratno vplivali na množičnost telesnokulturnih aktivnosti. 
Različne oblike telesne kulture bomo tudi bolj povezovali z 
drugimi dejavnostmi, predvsem z zdravsvom, socialnim skrb- 
stvom in turizmom. Nadaljnji razvoj kulture bomo tudi bolj 
povezovali z načrtnimi posegi v prostor, z zdravim okoljem in 
delovnim procesom, pa tudi z gospodarskimi dejavnostmi. 
Zaradi boljše izrabe obstoječih in novih objektov bomo pove- 
čevali površine, namenjene telesni kulturi, ob upoštevanju 
naravnih danosti v povezavi z okoljem in z drugimi dejavno- 
stmi v večnamenskih objektih. Tako bo organizacija telesne 
kulture usklajena na ravni organizacije združenega dela, šole 
in krajevne skupnosti. Na ta način bomo do konca tega 
obdobja dosegli obseg in kakovostno raven telesnokulturne 
dejavnosti in s tem zadovoljevanja potreb ljudi, ki je značilna 
za športno razvite narode. 

3.3. Strategija regionalnega razvoja 
3.3.1. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja bo 

ena izmed temeljnih razvojnih usmeritev SR Slovenije. Uskla- 
jen razvoj proizvodnih, oskrbnih, infrastrukturnih in družbe- 
nih dejavnosti na posameznih območjih bo temeljil na čimbolj 
racionalnem izkoriščanju naravnih virov, možnosti prebival- 
stva, zaposlenosti, prostorskih, stanovanjskih, infrastruktur- 
nih, ekoloških, obrambno samozaščitnih in drugih možnosti 
ter ob upoštevanju osnovnih dolgoročnih ciljev gospodar- 
skega in socialnega razvoja ter urejanja prostora. Ob tem 
bomo posebno pozornost posvetili posebnim razvojnim teža- 
vam nekaterih območij ter jih postopoma obvladovali. To se 
nanaša zlasti na manj razvita območja, obmejna in hribovita 
območja ter na nekatera druga območja s posebnimi razvoj- 
nimi težavami. Na ta način se bodo zmanšale tudi razlike v 
stopnji razvitosti med posameznimi območji, kar bo omogo- 
čalo postopno zmanjševanje dodatnih družbenih posegov 
za pospeševanje manj razvitih območij. 

3.3.2. Pri razvoju posameznih gospodarskih dejavnosti ozi- 
roma pri večjih investicijskih odločitvah bodo upoštevane 
razvojne prednosti in omejitve posameznih območij. Zaradi 
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velikega deleža industrije v gospodarski strukturi posameznih 
območij bo tudi v prihodnje odločilnega pomena njen nadalj- 
nji razvoj na kakovostnih osnovah. Ker so med območji večje 
razlike v obstoječi strukturi industrije in v deležu razvojno 
obetavnih industrijskin proizvodenj, bo na nekaterih območ- 
jih zahtevnost procesov prestrukturiranja večja kot na drugih 
in bo zato v nekaterih primerih treba tudi hitreje odpirati nova 
delovna mesta za že zaposlene in njihovo prekvalifikacijo. To 
velja zlasti za zasavsko in pomursko regijo, pa tudi za spodnje 
posavsko, dolenjsko in goriško regijo. Zmanjševanje razvoj- 
nih neskladij bo treba zagotavljati z boljšo izkoriščenostjo 
obstoječih zmogljivosti in z naložbami organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in aktivnostmi 
drugih nosilcev planiranja. 

Gospodarske dejavnosti se bodo razvijale v skladu z zas- 
novo policentričnega razvoja ob upoštevanju značilnosti 
posameznih regij. Izogibali se bomo pretirani koncentraciji 
razvojnih zmogljivosti v nekaj središčih in razvijanju večjega 
števila manjših središč z enostransko razvito gospodarsko 
strukturo. Posamezna središča bodo pospeševala razvoj šir- 
ših območjih. Manjše proizvodne zmogljivosti ter oskrbe ozi- 
roma storitvene dejavnosti pa bo treba še naprej razvijati v 
enem ali več središčih v vseh občinah ob upoštevanju poseli- 
tvenih, zemljepisnih in drugih razmer. 

Z ustvarjanjem razmer za produktivnejšo in dohodkovno 
intenzivnejšo kmetijsko pridelavo bo treba ohraniti še zado- 
sten odstotek kmečkega prebivalstva v vseh pbmočjih v 
skladu s prirodnimi danostmi za kmetijstvo, zlasti pa še v 
hribovitih in drugih demografsko ogroženih območjih. 
Posebno pozornost bomo namenili območjem, za katera je 
značilno zaostalo kmetijstvo. 

Pospeševali bomo medobčinsko sodelovanje pri obvlado- 
vanju skupnih problemov, da bi preprečili neracionalno rabo 
sredstev, podvajanje proizvodnih in oskrbnih zmogljivosti ter 
lokalno zapiranje. Medobčinsko sodelovanje bo imelo najpo- 
membnejšo vlogo zlasti pri premagovanju problemov zapo- 
slovanja, izgradnji infrastrukturnih objektov ter objektov 
oskrbnih in družbenih dejavnosti, pri uporabi prostora in 
izkoriščanju naravnih danosti. Pri usklajenem gospodarskem 
razvoju bo odločilnega pomena tudi večje sodelovanje orga- 
nizacij združenega dela z različnih območij, zlasti pri razvojno 
raziskovalnem delu, prenosu tehnologij in znanja, usmerjanju 
in izobraževanju delavcev in organizaciji dela. 

3.3.3. Politika poselitve bo temeljila na zasnovi zmerne 
koncentracije, ki predpostavlja, da bo prebivalstvo po posa- 
meznih ^regijah naraščalo v glavnem v skladu z naravnim 
prirastkom v teh regijah, v regijah pa bo prišlo do znatnejše 
koncentracije v regionalnih središčih in njihovi okolici. V 
skoraj polovici občin pričakujemo znatnejšo koncentracijo 
prebivalstva tudi v njihovih središčih. Naraščanje regionalnih 
in nekaterih občinskih središč bo deloma tudi povzročilo 
priseljevanje prebivalcev iz drugih območij Jugoslavije. Druga 

' občinska središča pa bodo obdržala vsaj naravno rast, med- 
tem ko se bo prebivalstvo zunaj območja teh središč še 
nadalje odseljevalo, vendar pa praviloma ne z demografsko 
ogroženih območij. Občine bodo z medobčinskim sodelova- 
njem, ob upoštevanju teh usmeritev ustvarile razmere, da v 
nobeni občini število prebivalstva ne bo nazadovalo, v obči- 
nah ob državnih mejah pa bo zadržan vsaj znaten del narav- 
nega prirasta. 

Dolgoročna usmeritev v ustreznejšo poselitev slovenskega 
prostora terja: ustvarjanje dolgoročnih razmer za ohranitev 
prebivalstva na posameznih depopulacijskih območjih z odpi- 
ranjem delovnih mest, z razvojem storitvenih in družbenih 
dejavnosti in z izgradnjo infrastrukturnega omrežja, ter raci- 
onalno zaposlovanje, ki bo preprečilo pretirano koncentracijo 
prebivalstva v posameznih območjih. V skladu s predvideno 
politiko poselitve bo treba hitreje odpirati delovna mesta, 
zlasti v pomurski regiji, pa tudi spodnje posavski in podravski. 

V skladu s konceptom policentričnega razvoja se bo še 
naprej krepila zaposlitvena in oskrbna vloga regionalnih sre- 
dišč kot najpomembnejših središč. To so Ljubljana, ki hkrati 
opravlja funkcije nacionalnega središča in glavnega mesta SR 
Slovenije, nekatere regionalne funkcije pa bo deloma delila 
z bližnjimi urbanimi središči, Maribor, Celje, Kranj, zaradi 
delitve posameznih funkcij somestje Koper-lzola-Piran, Nova 
Gorica, Novo mesto in Murska Sobota. Zaradi bolj oddaljene 
lege nekaterih območij pa so pomembna še somestja Ravne- 
-Slovenj Gradec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled- 
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-Radovljica, Trbovlje-Zagorje-Hrastnik ter Velenje, Postojna 
in Ptuj. V teh središčih, ki so kot obvezno izhodišče za 
pripravo in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih 
aktov družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji oprede- 
ljena na karti št. 15 Zasnove urbanega omrežja, bomo razvijali 
gospodarsko strukturo, ki bo dajala možnost zaposlitve prebi- 
valcem teh širših območij ter sočasno racionalno razvijali v 
teh središčih omrežja oskrbnih dejavnosti regionalnega 
pomena za optimalno zadovoljevanje potreb prebivalstva tudi 
v njihovih zaledjih. 

Okrepljene bodo oskrbne dejavnosti in možnosti za zapo- 
slovanje v središčih v manj razvitih območjih. Več pozornosti 
bo posvečeno tudi središčem, v katerih so se razvojni pro- 
blemi zaostrili bolj kot v SR Sloveniji, treba pa bo opredeliti 
razvojne rešitve tudi za starejša središča z elementi depresiv- 
nosti. 

Tudi pri razvoju infrastrukturnega omrežja bo upoštevana 
politika skladnejšega regionalnega razvoja. To bo prispevalo 
k boljši prometni povezanosti med območji, boljši preskrbi z 
energijo, vodo in PTT storitvami ter k izenačevanju razvojnih 
možnosti posameznih območij. 

Omrežje družbenih dejavnosti bo grajeno tako, da bodo 
njihove storitve čim bolj dostopne prebivalcem posameznih 
območij. Upoštevati bo treba koncentracijo objektov oziroma 
funkcij kadar gre za zadovoljevanje potreb širših območij in 
razmestitev objektov oziroma funkcij, kadar gre za zadovolje- 
vanje osnovnih potreb ožjih območij. 

3.3.4. V politiki regionalnega razvoja bo še nadalje posebna 
skrb namenjena zmanjševanju razlik v stopnji razvitosti ter 
izenačevanju življenjskih in delovnih razmer prebivalcev v 
manj razvitih, še zlasti obmejnih in hribovitih območjih, glede 
na druga območja. Razvoj teh območij bo vse bolj temeljil na 
lastnih osnovah in ob učinkovitem aktiviranju obstoječih raz- 
vojnih zmogljivosti, vendar pa bo še nadalje potrebna tudi 
aktivna družbena skrb za pospešeno integriranje teh območij 
v širši gospodarski prostor. Ta bo usmerjena predvsem v 
spodbujanje vlaganj, zlasti na osnovi samoupravnega zoruže- 
vanja dela in sredstev, in z drugimi dogovorjenimi ukrepi, ki 
bodo omogočili postopno preobrazbo obstoječe gospodar- 
ske strukture v bolj perspektivno, nadaljnji razvoj kmetijstva, 
ustvarjanje ustreznih infrastrukturnih in drugih razmer ter 
spodbujanje strokovnega, tehnološkega in organizacijskega 
sodelovanja med organizacijami združenega dela z razvitih in 
manj razvitih območij. Z aktivno regionalno politiko pa bodo 
ustvarjene tudi razmere, ki bodo preprečevale, da bi posa- 
mezna območja dobila značilnosti manj razvitega ali depre- 
sivnega območja. 

Večji poudarek kot doslej bo dan posebnim problemom 
posameznih območij, kot so manj razvita geografska 
območja, hribovita in manj razvita obmejna območja, medtem 
fc;o po letu 1990 ne bi bilo več občin, ki bi kot celota potrebo- 
vale celovit sistem pospeševalnih ukrepov. Zaradi različnih 
razvojnih problemov teh območij bodo tudi spodbujevalni 
ukrepi različno intenzivni. 

Tudi za obvladovanje nekaterih posebnih problemov razvi- 
tih območij, ki se kažejo v pretirani koncentraciji proizvodnih 
dejavnosti in prebivalstva, neusklajenem razvoju storitvenih 
in oskrbnih dejavnosti ter slabšanju kakovosti bivalnega oko- 
lja, bodo morali investitorji prevzemati večje obveznosti do 
strukture in stroškov vlaganj ter izgradnje dela infrastrukture 
in družbenih dejavnosti ter izboljševanja kakovosti okolja, 

3.4. Zasnova in strategija urejanja prostora, 
poselitve, varstvo dobrin splošnega pomena in 
okolja 

3.4.1. Urejanje prostora ter varstvo dobrin splošnega 
pomena in okolja se s tem dolgoročnim planom prvič izrecno 
in v celoti vključujejo v strategijo razvoja kot njena bistvena, 
pa tudi specifična sestavina, ki ureja enega temeljnih odno- 
sov, to je odnosa človeka oziroma družbe do narave oziroma 
fizičnega okolja. Zaradi nepopravljivosti mnogih posegov v 
prostorske strukture, naravne in grajene, in zaradi njihovih 
dolgoročnih posledic bodo morale biti usmeritve na tem 
področju med osnovnimi vodili dolgoročnega razvoja za 
republiko in zlasti z.a občine, ki so s svojimi odločitvami 
odgovorne po ustavi in sistemu planiranja za smotrnost naj- 
večjega števila posegov v prostor. Republika skupaj s samou- 
pravnimi skupnostmi in organizacijami s tem planom zagota- 
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vlja skupne okvire in oblikuje prostorske sestavine, pomem- 
bne za usklajeno planiranje v vseh občinah, da jih kot teme- 
ljne usmeritve in globalno zasnovo opredelijo v svojih dolgo- 
ročnih planih in konkretno določijo v srednjeročnih planih. 

Skupna izhodišča in usmeritve obenem z obveznimi izho- 
dišči tega dolgoročnega plana bodo republiki in občinam pa 
tudi vsem drugim nosilcem planiranja osnova za dogovarjanje 
in usklajevanje v naslednjih srednjeročnih obdobjih. 

3.4.2. V prihodnjem obdobju bo treba obvladati nakopičena 
protislovja hitrega razvoja preteklih desetletij, ki so povzročila 
v [gospodarjenju s prostorom, naravnimi viri in varstvu okolja 
določena neravnovesja. Dosledno bo treba zagotoviti varova- 
nje dobrin splošnega pomena, zlasti plodne zemlje in vodnih 
virov kot trajnih dobrin, in valorizacijo neobnovljivih, a še 
razpoložljivih mineralnih virov ter tako v bodoče zagotoviti 
njihovo smotrnejšo rabo. To bo moralo veljati tudi za akumuli- 
rano družbeno bogastvo v naseljih in zunaj njih, vključno z 
vrednotami kulturne krajine ter za kulturno in naravno dediš- 
čino. Urejeno in kultivirano okolje za bivanje in delo, v mestih 
in na podeželju, bo pogoj za zdravje prebivalstva, produktiv- 
nost in racionalnejšo družbeno reprodukcijo. Urejeno okolje 
in gospodarna raba prostora oziroma smotrna organizacija 
dejavnosti v prostoru bodo na višji stopnji razvitosti pomem- 
bno prispevali k zmanjševanju družbenih stroškov in k bolj 
humanem življenjskem okolju. 

3.4.3. Zaradi strukturnih nesorazmerij, zlasti v naselbin- 
skem omrežju, kjer so regionalno pomembna mesta še pre- 
majhna, in delno tudi v prometnem omrežju in zaradi približe- 
vanja kritičnih situacij v stanju okolja in ob omejenih investi- 
cijskih možnostih bo treba selektivno obvladovati probleme 
okolja in urejanja prostora tako v republiki kot občinah. Pri 
tem bodo potrebne tudi finančno zahtevnejše rešitve, zlasti 
pri preprečevanju kritičnih situacij. Poudarek bo predvsem na 
rešitvah, ki jih je mogoče doseči z racionalizacijo in organiza- 
cijskimi ukrepi, z restriktivno rabo površin, pa tudi s spreme- 
njenim in odgovornejšim kolektivnim in individualnim obna- 
šanjem do okolja in dobrin splošnga pomena. Za uresničitev 
teh usmeritev bo izredno pomembna ekološka osveščenost 
delovnih ljudi in občanov in iz nje izhajajoče preventivno 
delovanje vseh družbenih dejavnikov. 
Usmerjanje poselitve 

3.4.4. Osnovo urbanega omrežja bodo predstavljala regi- 
onalna središča. V karti št. 15 Zasnova urbanega omrežja je 
opredeljeno omrežje urbanih regionalnih središč, ter pripada- 
joče oskrbne in proizvodne funkcije kot obvezno izhodišče 
tega plana. To so tista mesta ali somestja, ki v urbanem 
sistemu SR Slovenije že so ali postajajo središča tudi za širša 
območja ali pa imajo pogoje, da tako vlogo razvijejo kot 
zaposlitvena, proizvodna in storitvena središča in prometna 
vozlišča, pomembna za skladnejši regionalni razvoj. To so 
centralna naselja srednje ali višje stopnje oskrbe s pestrejšo 
in bolj kakovostno ponudbo storitev za znatnejše gravitacij- 
sko zaledje bodisi glede površine ali števila prebivalstva ozi- 
roma za mesta z izrazitejšo koncentracijo industrije, industrij- 
ske in druge zaposlitve, kamor je usmerjena dnevna migracija 
iz sosednjih občin, in za prometna pomembna središča v 
osrednjih demografskih zgostitvenih območjih posameznih 
regij. 

Pospeševati bo treba razvoj urbanih središč posameznih 
zaokroženih širših območij kot nosilcev policentričnega raz- 
voja. Na drugi strani pa bodo večja mesta rastla zmerneje. 
Pospešeno se bodo razvijala tista regionalna središča, kjer je 
dosedanji razvoj zaostajal za možnostmi in zlasti potrebami 
širših območij, kar velja še posebej za Mursko Soboto in 
somestje Brežice-Krško. Posebej skrbno bo treba opredeliti 
delitev funkcij in celotni bodoči vzorec poselitve pa tudi rabe 
prostora v obalnem somestju oziroma na območju treh obal- 
nih občin, v regionalnih središčih, kjer je to nujno zaradi 
nadaljnega razvoja deficitarnih dejavnosti regionalnega 
pomena ali zaradi zaokroževanja industrijskih con in stano- 
vanjskih območij, bo možno tam, kjer ni drugih zemljišč, za 
širitev uporabiti tudi boljša kmetijska zemljišča. Vendar le ob 
enakovredni nadomestitvi teh zemljišč. 

Pomembno vlogo v omrežju bodo imela tudi občinska sre- 
dišča kot zaposlitvena oziroma oskrbna središča na območju 
občine in večinoma tudi kot najpomembnejša prometna 
vozlišča občin. Funkcije teh središč bomo razvijali v skladu: z 
demografskim potencialom občin in stopnjo deagrarizacije, z 
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njihovo velikostjo oziroma obsegom njihovih gravitacijskih 
zaledij za sklop dejavnosti, ki so značilne zanje, z gostoto 
poselitve v teh zaledjih, z lego glede na pomembnejše regi- 
onalno in zlasti magistralno prometno omrežje in z lego in 
vlogo sosednjih občinskih središč oziroma drugih zaposlitve- 
nih središč v občini sami. 

3.4.5. Občine bodo upoštevale, da so pogoji za razvoj zlasti 
storitvenih in med rijimi še posebej oskrbnih dejavnosti 
odvisni od obsega in strukture gravitacijskih zaledij in dostop- 
nosti do občinskih centrov. Te funkcije občinskih središč se 
bodo pospešeno razvijale v manj razvitih občinah oziroma 
takih z obsežnimi deli manj razvitih predelov, da bi dosegli 
približno enako pestrost in kakovost dejavnosti, kot v drugih 
središčih občin s podobnim obsegom gravitacijskih zaledij v 
gospodarsko razvitejših delih republike. Med bližnjimi občin- 
skimi središči zunaj večjih zgostitvenih območij bodo občine 
v svojih planih zagotovile delitev funkcij, zlasti kadar je 
območje dveh ali več občin zaokroženo ozemlje. 

3.4.6. V občinah z znatnejšimi zgostitvenimi območji zunaj 
občinskih središč bodo opredelili izbrana lokalna središča, ki 
bodo imela vlogo pomembnejših lokalnih središč. Tudi v 
teritorialno velikih občinah bodo pospešili razvoj nekaterih 
izbranih lokalnih središč v pomembnejša lokalna središča v 
njihovih bolj obrobnih delih, zlasti še če so občinska središča 
teže dostopna. 

Pri opredelitvi drugih lokalnih središč b'odo občine upošte- 
vale načelo približno enakovredne ravni osnovne oskrbe pre- 
bivalstva. V skladu s specifičnimi pogoji bodo opredeljena 
tudi naselja s posebnimi funkcijami, predvsem zdraviliškimi in 
turističnimi. Stanovanjska gradnja bo predvsem usmerjena v 
občinska središča, pomembnejša lokalna središča in lokalna 
središča. 

Skupni elementi organizacije dejavnosti 
v prostoru 
3.4.7. Občine bodo v dolgoročnih planih podrobneje oprede- 
lile razvojne funkcije naselij glede na smotrnost organizacije 
dejavnosti v prostoru ob upoštevanju skupnih elementov raz- 
vojne strategije. 

Samoupravne organizacije in skupnosti bodo pri izboru 
projektov upoštevale usmeritve, ki so pomembne za skladen 
regionalni razvoj in racionalno organizacijo dejavnosti v pro- 
storu, med temi zlasti naslednje: večje proizvodne, zlašti 
industrijske zmogljivosti razvijati predvsem v regionalnih, 
občinskih in pomembnejših lokalnih središčih z znatnejšim 
številom delovno sposobnega prebivalstva; zagotoviti lastno 
gospodarsko osnovo v pomembnejših urbanih središčih za 
vzdrževanje ustrezne, po Sloveniji čim bolj enakomerne 
oskrbe; v manj razvitih kmetijskih območjih pospeševati 
diverzifikacijo gospodarskih obratov, predvsem v krajih, ki so 
pomembni tudi kot lokalna oskrbna središča; popestriti 
ponudbo industrijskih delovnih mest v območjih z enostran- 
sko proizvodno usmeritvijo. 

3.4.8. Omrežje oskrbnih središč v občini oziroma regiji bo 
treba usklajevati s pričakovanimi teritorialnimi premiki v šte- 
vilu prebivalstva oziroma porabnikov. Racionalizacija oskrbe 
ob upoštevanju prometne dostopnosti do središč mora priti 
do izraza zlasti pri prostorski razmestitvi družbenih dejavno- 
sti. Pri tem bodo samoupravne interesne skupnosti podrob- 
neje opredelile omrežja teh dejavnosti v tesnem sodelovanju z 
družbeno političnimi skupnostmi zaradi pospeševanja sklad- 
nejšega razvoja na svojih območjih. 

Z ("azvojem omrežja naselij bo usklajen razvoj omrežij infra- 
strukture oziroma infrastrukturnih sistemov. Pri izboljšanju 
obstoječih in opredelitvi novih infrastrukturnih objektov bodo 
občine ovrednotile in izkoristile še nepopolno izbrabljene 
zmogljivosti, nove zmogljivosti pa bo treba zgraditi za 
območja, na katerih občine predvidevajo večji razvoj nekate- 
rih središč. 

Nove proizvodne zmogljivosti, ki bi lahko ogrozile člove- 
kovo zdravje in bistveno načele ekološko ravnovesje v naravi, 
bodo v prostoru razmeščene tako, da njihov skupni škodljivi 
vpliv na okolje na posameznem območju ne bo porušil ekolo- 
škega ravnovesja. 

3.4.9. Razvoj podeželja bo v občinskih planih prilagojen 
posebnim potrebam in možnostim posameznih vrst podežel- 
skega okolja ter usklajen z urbanim razvojem. Osnovna fun- 
kcija podeželskega prostora mora biti kmetijska in gozdarska 
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proizvodnja, razen v izrazito intenzivnih turističnih in rekre- 
ativnih območjih. 

Prednost pri odpiranju novih gospodarskih obratov po 
vaseh naj bi imele tiste dejavnosti, ki bodo poleg čimvečjih 
multiplikativnih učinkov imele še pozitiven učinek zlasti na 
zmanjšanje dnevnih migracij na večje razdalje in na prepreče- 
vanje odseljevanja prebivalstva iz demografsko ogroženih 
območij. Pri stanovanjski gradnji na podeželju je treba 
dosledno upoštevati regionalno tipiko in značilnosti krajine. 
Občine bodo opredelile ožja območja za gradnjo sekundarnih 
bivališč. 

Raba prostora in krajinska preobrazba 
3.4.10. Za vsa zemljišča mora biti opredeljena njihova fun- 

kcija v družbeni reprodukciji. V prostor ne bo mogoče pose- 
gati, če v dolgoročnem planu občine ne bo opredeljena zas- 
nova namenske rabe Zemljišč za glavne porabnike, to je za 
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, poselitev, 
gospodarsko infrastrukturo, naravno in kulturno dediščino. 

3.4.11. Pri opredelitvi bodoče kmetijske rabe zemljišč bodo 
občine upoštevale varstvo kmetijskih, zlasti ravninskih njiv- 
skih zemljišč, melioracije v ravninskih predelih in boljšo prila- 
goditev kmetijske rabe posebnim naravnim razmeram. Spre- 
membe pri rabi kmetijskih površin bodo znatne predvsem v 
severovzhodni Sloveniji, kjer so za kmetijstvo najugodnejše 
razmere in kjer so predvidene najobsežnejše agro in hidrome- 
lioracije. Taki posegi na večjih površinah bodo drugod le v 
nekaterih občinah. Tem spremembam bo treba prilagoditi 
prostorsko ureditev podeželskih naselij, tako da njihov razvoj 
ne bi oviral kmetijske rabe zemljišč. 

3.4.12. Postopno preureditev podeželja ob upoštevanju 
rajonizacije kmetijstva, bo morala spremljati tudi infrastruk- 
tura in lokalna oskrba. Neoviran razvoj kmetijske rabe 
zemljišč zahteva tudi razmejitev rabe prostora zunaj naselij in 
površin za infrastrukturo z vidika rekreacije in turizma. 

V hribovitih območjih bodo še dalje potrebni pospeševalni 
ukrepi, da ne bi opustili še možno izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč in preprečili popolno depopulacijo ter ekološko in 
krajinsko degradacijo. 

3.4.13. Poselitev bo usmerjena predvsem v strnjena nase- 
lja, da bi prosta zemljišča v teh naseljih čimbolj racionalno 
izkoriščali, kmetijske površine in naravno okolje pa čimbolj 
ohranjali. Pri novogradnjah bodo zaradi varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč ob upoštevanju minimalnih prostorskih 
standardov in meril za gostoto zidave kar najbolj racionalno 
izkoriščene še nezazidane površine v sicer bolj ali manj že 
sklenjeno zazidanih območjih v naseljih. Graditi bo treba 
predvsem na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko 
pridelavo. Izgradnja novih industrijskih objektov bo ob upo- 
števanju zasnove policentričnega razvoja usmerjena pred- 
vsem v središču, kjer so za dodatno izgradnjo stanovanjskih 
sosesk na voljo za kmetijstvo manj primerna zemljišča, ne pa 
na kakovostnejša kmetijska zemljišča in območja, ki so pri- 
merna za razvoj turizma in rekreacije. Stavbna zemljišča, 
potrebna za bivanje, delo in oskrbo, morajo biti vnaprej opre- 
deljena v dolgoročnem planu občine ter določena v srednje- 
ročnem družbenem planu občine, da bi jih na osnovi progra- 
mov pravočasno pridobile. 

3.4.14. Občine bodo v dolgoročnih planih za vsa pomem- 
bnejša lokalna središča ter občinska in regionalna središča 
opredelile urbanistične zasnove, postopoma pa še za druga 
lokalna središča, kjer je predviden pomembnejši družbeno- 
ekonomski razvoj. 

V glavnih zgostitvenih območjih Slovenije, zlasti na Obali, 
Gorenjskem in širšem zaledju Ljubljane, v spodnji Savinjski 
dolini in širšem zaledju Maribora, bodo občine pri širjenju 
urbanih naselij upoštevale zemljiške in ekološke pogoje in 
opredeljene razvojne možnosti ne le posameznih središč v 
občini, ampak celotno omrežje v vsaki občini in tudi v širši 
regiji, oblikovanje zaokroženih urbanih okolij in njihove vklju- 
čitve v širše urbane aglomeracije, pragove urbane fizične rasti 
v zvezi z infrastrukturo ter primerjalne stroške urbanega raz- 
voja. Pri večjih in zahtevnejših projektih je treba predvideti 
več etap. V mestih bodo industrijski in spremljajoči gospodar- 
ski objekti locirani na strnjenih območjih, na katerih bo zgra- 
jena ustrezna infrastruktura in zagotovljene možnosti za raci- 
onalno gospodarjenje. 

3.4.15. V stanovanjski gradnji moramo obvladati protislovje 

med pretirano zgostitvijo in visoko gostoto prebivalstva v 
stanovanjskih območjih in marsikje potratno rabo površin v 
območjih individualne gradnje z nizko gostoto. Odvisno od 
tipa zazidave naj bi se gostote v stanovanjskih območjih pri 
kompleksni gradnji oziroma v večjih naseljih gibale med vsaj 
100 in ne bistveno čez 200 prebivalcev na hektar. Smotrnejšo 
rabo površin je treba zagotoviti tudi pri stanovanjski gradnji v 
podeželskih naseljih. 

V komunalnem gospodarstvu bodo občine z zajemanjm ter 
namensko uporabo mestne rente zagotovile pravočasno pri- 
dobivanje in urejanje stavbnih zemljišč za etapno širjenje 
tistih naselij, ki bodo predvidena v občinskih dolgoročnih 
planih. S prilagajanjem ureditev v naseljih ter stanovanjskih, 
javnih in proizvodnih objektih bo omogočeno telesno priza- 
detim ljudem čimbolj normalno gibanje. 

3.4.16. Območja in objekte, ki imajo posebno kulturno, 
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, bodo družbe- 
nopolitične skupnosti zavarovale. 

Občine bodo zagotovile aktivno vključevanje kulturne in 
naravne dediščine v družbeno življenje, da bodo deli dediš- 
čine uporabljeni kot obstoječa materialna in kulturna dobrina 
pri oblikovanju delovnih in stanovanjskih okolij ter kulturne in 
turistične ponudbe. Tako bo zagotovljeno varovanje tistega 
dela dediščine, ki ga ni mogoče normativno varovati, ampak 
ga varujemo in ohranjamo s primerno rabo. Območja narav- 
nih znamenitosti in pomembnejših kulturnih spomenikov, ki > 
so obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih 
in srednjeročnih planskih aktov kulturnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, so razvidna iz karte 
št. 16 Območja varstva naravne dediščine in karte št. 17 
Pomembnostna območja varovanja kulturne dediščine. 

Območja energetskih, kovinskih in nekovinskih surovin, ki 
so kot obvezno izhodišče za pripravo dolgoročnih in sred- 
njeročnih planskih aktov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opre- 
deljena na karti št. 19 Rudni in mineralni potencial, bodo 
občine zavarovale in nadzorovale smotrno gospodarjenje s 
surovinami ter preprečevale možna razvrednotenja teh ob- 
močij. 

3.4.17. Za območja zunaj ureditvenih območij naselij, kjer je 
izražen poseben interes zaradi krajinskih in drugih vrednot 
človekovega okolja in različnih interesov pri rabi prostora, 
bodo občine v dolgoročnih planih opredelile krajinske zas- 
nove. Krajinske zasnove morajo biti izdelane zlasti za 
območja naravne in kulturne dediščine, največjih potencial- 
nih konfliktov v rabi prostora in pri velikih posegih v primarni 
rabi prostora, ob hidro in agromelioracijah, pa tudi v gorskem 
svetu z labilnimi ekološkimi pogoji in na pomembnejših turi- 
stično rekreacijskih območjih. Za regionalno pomembno 
območje bodo občine izdelale krajinske zasnove v medseboj- 
nem spdelovanju. 

Pri opredeljevanju vsebine krajinskih zasnov bo veljalo 
načelo, da je treba ureditev krajine načrtovati v skladu s 
sodobnimi in pričakovanimi družbenoekonomskimi pogoji in 
opustiti konzervatorsko-tradicionalne načine. 

Urejanje in varstvo okolja 
3.4.18. Preprečevanje onesnaževanja okolja mora postati 

sestavni del planiranja družbenega razvoja, ker s stopnjeva- 
njem onesnaženosti okolja naraščajo tudi škode, ki praviloma 
bremenijo celotno družbo. V SR Sloveniji je okolje na posa- 
meznih območjih še naprej prekomerno onesnaženo. Vrsta 
dejavnikov bo še naprej ogrožala kakovost okolja. Z narašča- 
njem porabe vode bo naraščala tudi količina odpadnih voda. 
Večja poraba kemičnih snovi v kmetijstvu bo ob njihovi neu- 
strezni rabi dodatno ogrožala kakovost površinskih in podtal- 
nih voda. Na slabšanje kakovosti zraka bo vplivala speme- 
njena struktura v porabi goriv (prehod na trda goriva z večjo 
vsebovanostjo žvepla) in njihova absolutno večja poraba. 
Zaostajajo vlaganja v sanacijo velikih onesnaževalcev zraka 
(predvsem TE, TE-TO) in vlaganja v daljinsko ogrevanje. Z 
gospodarsko rastjo bodo naraščale količine posebnih in 
komunalnih odpadkov. S povečanjem prometa narašča hrup. 
Lahko se pojavijo neznane substance s še nepredvidljivimi 
posledicami na okolje. Podobno velja tudi za razna sevanja, 
vibracije ipd. 

3.4.19. Za kakovost okolja bomo skrbeli s selektivno sana- 
cijo obstoječih žarišč onesnaževanja okolja, predvsem na 
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najbolj ogroženih območjih, in z razvojnimi odločitvami glede 
politike razmestitve in tehnologij, ki ne bodo ogrožale kako- 
vosti še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih območij. Za 
uresničitev tega cilja bodo odločilnega pomena uvajanje 
zaprtih krogotokov proizvodnje in porabe in s tem večji izkori- 
stek odpadkov, razvoj in pospešeno uvajanje tehnologije čiš- 
čenja emisij, zmanjšanje porabe energije in surovin na enoto 
proizvoda, večja ekološka osveščenost in dosledno izvajanje 
pozitivne zakonodaje, ki ureja to področje, kar morajo zagoto- 
viti družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega 
dela. Vedno večji poudarek bo na proizvodnji visoko kakovo- 
stnih izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih bo mogoče po 
uporabi enostavno vrniti kot sekundarne surovine ponovno v 
proizvodnjo ali pa jih neškodljivo odložiti v okolje. Bistveni 
dejavnik bo tudi učinkovitejša organiziranost na upravnem, 
strokovnem in finančnem področju ob kakovostnih sanacij- 
skih programih za obvladovanje nakopičenih problemov. Za 
izpolnitev nalog, povezanih s kakovostjo okolja, bo nujno 
treba bistveno izboljšati strukturo in kakovost informacij, zla- 
sti o kakovosti okolja in emisijah v okolje. Z zavarovanjem in 
varovanjem vodnih virov (pomembnejši izviri, območja pod- 
talnic in kraških podzemnih voda) in vodotokov moramo 
preprečiti slabšanje kakovosti še neonesnaženih in zmerno 
onesnaženih voda ter odpraviti stanje IV. in lll./IV. razreda 
onesnaženosti vodotokov v skladu z obveznimi izhodišči za 
pripravo srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov samou- 
pravnih interesnih skupnosti s področja vodnega gospodar- 
stva in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, oprede- 
ljenimi v kartah št. 12 in št. 18 Vodni viri in zasnova oskrbe z 
vodo ter kakovost voda in zasnova sistema čistilnih naprav 
leta 2000. Gradnja čistilnih naprav bo usmerjena predvsem na 
ogrožena območja podtalnic Dravskega in Murskega polja ter 
Celjske kotline, kraških izvirov Bele Krajine, Dolenjske in 
Notranjske, zgornjih tokov Save Dolinke in Bohinjke, Soče in 
Idrijce ter obalnega morja, pri čemer bodo upoštevane tudi 
obveznosti iz meddržavnih dogovorov in dogovorov z drugimi 
republikami oziroma avtonomnima pokrajinama. Onesnaže- 
nost bo prednostno zmanjšana na odsekih: Save v Zasavju, 
Reke, voda na celjskem območju (Savinja, Voglajna, Hudinja), 
Pake pod Šoštanjem, Sotle pod Rogaško Slatino in Ščavnice 
pod Ljutomerom. S predčiščenjem odpadnih voda bo zagoto- 
vljena večja učinkovitost skupnih čistilnih naprav. 

4.4.20. Osnovna naloga pri varstvu kakovosti zraka bo sani- 
ranje ozračja na območjih v III. in IV. razredu onesnaženosti, 
ki so kot obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih in 
dolgoročnih planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti v 
SR Sloveniji, opredeljena na karti št. 24 Kakovost zraka, ob 
hkratnem preprečevanju slabšanja stanja na še razmeroma 
čistih območjih. Prednostno bo uresničevana na območjih 
Ljubljane, Medvod, Žerjava, Mežice, Raven na Koroškem, 
Celja, Štor, Kidričevega, Trbovelj, Hrastnika z uvajanjem 
daljinskega ogrevanja, goriv z manjšo vsebovanostjo žvepla 
in drugih škodljivih primesi na območjih poselitve in s celovi- 
tim čiščenjem dimnih plinov ter z zmanjševanjem emisij z 
gradnjo ustreznih čistilnih naprav, kar velja še posebej za 
velike elektroenergetske objekte (TE, TE-TO) in industrijske 
onesnaževalce. Pripravljeni bodo programi in ukrepi za zaš- 
čito gozdov pred propadanjem zaradi posrednih in nepo- 
srednih učinkov onesnaževanja zraka. 

Za potrebe rednega nadzora kakovosti zraka bo vzposta- 
vljen analitsko-nadzorni alarmni sistem, ki je prikazan na 
karti št. 25 Zasnova analitsko-nadzornega in alarmnega 
sistema (ANAS). 

3.4.21. Obvladan bo problem ravnanja z nevarnimi 
odpadki. Za vso Slovenijo bo opredeljena in realizirana zas- 
nova zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja nevarnih, 
odpadkov. Zagotovljeno bo tudi ustrezno odlaganje radioak- 
tivnih odpadkov iz JE Krško in drugih virov. Namesto seda- 
njega omrežja centralnih občinskih odlagališč komunalnih 
odpadkov bomo razvijali omrežje regionalnih odlagališč s 
funkcionalnim zaledjem vsaj 50000 prebivalcev. Tako bo 
zagotovljen ekonomsko najustreznejši način za okolje 
neškodljivega odlaganja komunalnih odpadkov. 

3.4.22. Pri varstvu pred hrupom bodo občine in organiza- 
cije združenega dela s preusmerjanjem prometnih tokov, 
gradnjo protihrupnih zaščit, smotrno razmestitvijo bivanja in 
dejavnosti v prostoru, uvajanjem sodobne tehnologije in 
gradbenih materialov ter z drugimi rešitvami aktivne in 

pasivne zaščite zagotovile sanacijo obstoječih razmer na 
območjih s prekomernimi vrednostmi hrupa in preprečevale 
nove konfliktne razmere. 

3.4.23.Za obvladovanje problemov varstva in najustrez- 
nejšega večnamenskega a usklajenega izkoriščanja morja, 
je treba celovito proučiti in odpraviti neskladja med najpo- 
membnejšimi dejavnostmi in na tej podlagi usmerjati njihov 
nadaljnji razvoj. 

Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v 
prostoru 

3.4.24. V svojih dolgoročnih planih bodo občine razreše- 
vale navzkrižne interese, ki jih povzroča gospodarski in 
socialni razvoj pri namenski rabi prostora. Pri tem se neka- 
tere namenske rabe med seboj izključujejo, druge so lahko 
sicer na istem prostoru, a se med seboj omejujejo oziroma 
pogojujejo. 

Pri usklajevanju navzkrižnih interesov v prostoru bodo 
občine upoštevale obvezna izhodišča dolgoročnega plana 
SR Slovenije, s katerimi so opredeljeni širši družbeni inte- 
resi. Za določanje drugih širših družbenih interesov na svo- 
jem območju bodo občine v dolgoročnih planih določile še 
dodatna obvezna izhodišča. 

Pri urejanju prostora nastaja največ navzkrižij pri varova- 
nju dobrin splošnega pomena, in sicer med dobrinami 
samimi ali pa med dobrinami in infrastrukturo oziroma 
dobrinami in poselitvijo. Zato je treba pri presojanju možnih 
posegov upoštevati naslednje usmeritve: 

- Pri opredelitvi za varovanje in rabo ene ali druge 
dobrine splošnega pomena je treba izhajati iz zemljiških, 
proizvodnih in vrednostnih bilanc glede na dolgoročne druž- 
bene potrebe ter ob spoštovanju izjemnih in nenadomestlji- 
vih kakovosti. 

- Pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varovanjem 
dobrin splošnega pomena in infrastrukturnimi posegi je 
treba primerjati in vrednotiti najugodnejše rešitve s stališča 
posameznih infrastrukturnih dejavnosti z rešitvami, ki v 
celoti ali najbolje varujejo dobrine splošnega pomena. 

- Pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varovanjem 
in rabo dobrin splošnega pomena in poselitvijo je treba 
upoštevati vlogo naselja v omrežju naselij, njegovo opre- 
mljenost s potrebnimi dejavnostmi ter izkoriščenost obsto- 
ječih stavbnih zemljišč oziroma možnost za realizacijo teh 
dejavnosti na teh zemljiščih. 

Namenska raba najboljših kmetijskih zemljišč se na pod- 
lagi teh usmeritev izjemoma lahko spremeni, vendar le 
zaradi nujnih vodnogospodarskih ureditev, potrebnih za 
preprečevanje poplav in za hidromelioracije, zaradi izkoriš- 
čanja rudnin, pomembnih za dolgoročni razvoj SR Slovenije, 
gradnje infrastrukturnih objektov in naprav, ki so kot 
obvezno izhodišče določene v dolgoročnem planu SR Slo- 
venije in jih zaradi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni 
mogoče realizirati na manj vrednih zemljiščih ter zaradi 
dograjevanja naselij z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za 
zadovoljevanje funkcij, ki jih naselje ima v omrežju naselij 
oziroma zaradi zaokrožanja že začetih stanovanjskih obmo- 
čij na zemljiščih, ki so že opremljena s primarno komunalno 
infrastrukturo in na katerih bo zagotovljena taka izraba 
zemljišč, ki bo v skladu z že vloženimi sredstvi v komunalno 
infrastrukturo in bo ekonomsko prenesla stroške nadome- 
stitve izgubljene proizvodne sposobnosti na teh kmetijskih 
zemljiščih. Na najboljših kmetijskih zemljiščih se lahko izje- 
moma omeji kmetijska proizvodnja zaradi zaščite vodnih 
virov, varovanja naravne in kulturne dediščine, omejevanja 
ali onemogočanja bivanja ali dela v obstoječih objektih ter 
vzdrževanja obstoječih podzemnih ali nadzemnih infrastruk- 
turnih objektov ali naprav. 

Pri varovanju naravne in kulturne dediščine bomo pri 
usklajevanju navzkrižnih interesov izhajali iz zakonskih 
opredelitev zavarovanja ter možnih načinov uporabe ozi- 
roma njene vključitve v družbeno reprodukcijo. 

Območja za turistično oziroma rekreacijsko rabo je možno 
opredeljevati tudi tam, kjer so dobrine splošnega pomena z 
zakoni posebej zaščitene, pri čemer je treba ukrepati selek- 
tivno glede na potencialni skupni gospodarski učinek in 
upoštevati tudi možno dvojno, vendar kompatibilno rabo. 
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Globalna zasnova razvoja v prostoru 
3.4.25. Globalna zasnova razvoja v prostoru v tem planu 

upošteva razmestitvene opredelitve v obveznih izhodiščih, 
usmeritve in pogoje za urejanje prostora ter nakazuje dolo- 
čene premike v prostorski ureditvi SR Slovenije. Povečala se 
bo stopnja urbanizacije prebivalstva, zlasti število urbanega • 
prebivalstva v srednje velikih mestih, tako da bo vsaj eno tako 
mesto ali somestje v vsaki regiji. Povečala se bo tudi stopnja 
urbanizacije v drugih občinah zaradi okrepljene vloge občin- * 
skih središč. V nekaterih občinah se bodo razvila poleg občin- 
skih še nekatera druga pomembnejša lokalna središča. Prišlo 
bo do določene koncentracije poselitve tudi na podeželju in v 
močno deagrariziranih primestnih območjih. Zazidava mest 
in urbaniziranih naselij bo bolj strjena, funkcionalno ustrez- 
neje razčlenjena in smotrneje oblikovana. 

S predvidenimi premiki in nakazanimi usmeritvami v pro- 
storski strukturi bo v skladu s stvarnimi možnostmi družbeno- 
gospodarskega razvoja v obdobju do leta 2000 zagotovljeno 
ne le smotrnejše gospodarjenje s prostorom, ampak tudi 
racionalnejša delitev dela v prostoru kot dejavnik gospodar- 
skega razvoja v bodočnosti, pa tudi bolj izenačeni pogoji 
življenskega okolja prebivalstva. 

Prvine globalne zasnove bodo konkretneje opredeljene v 
prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin oziroma v 
urbanističnih zasnovah mest in drugih pomembnejših naselij, 
ki jim bodo opredeljena ustrezna ureditvena območja, pa tudi 
v krajinskih zasnovah za večja ali manjša območja zunaj 
ureditvenih območij teh in drugih naselij. 

3.4.26. Opredelitev namembnosti prostora bo smotrnejša in 
ob rajonizaciji kmetijskih proizvodnih površin usklajena z 
regionalnimi in lokalnimi pogoji. Opredeljeni bodo večji skle- 
njeni kompleksi predvsem najboljših kmetijskih zemljišč (1. 
območje), kjer bo imela kmetijska raba in z njo povezani 
urejevalni ukrepi prednost in kjer bodo izvedeni tudi ustrezni 
agromelioracijski posegi v prostor. Opredeljena bodo tudi vas 
območja pomembnejših varovalnih gozdov. 

V prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin in v 
drugih aktih bodo opredeljena tudi druga območja, kjer bodo 
imele posamezne rabe v zvezi z izkoriščanjem in varstvom 
dobrin splošnega pomena prednost, oziroma bo z ustreznimi 
režimi opredeljena možna večnamenska raba. Posebej bo 
zavarovana naravna in kulturna dediščina, zlasti območja 
pomembnejših kulturnih spomenikov, in opredeljeni narodni, 
regionalni in krajinski parki. Zavarovana bodo tudi območja 
pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih surovin. 

3.4.27. Uresničevali se bodo prostorski posegi, povezani s 
prometno infrastrukturo v skladu z zasnovo omrežja magi- 
stralnih cest in hitro žeiezniško progo skozi SR Slovenijo, 
povečanjem zmogljivosti omrežja letališč, izpopolnitvijo tele- 
komunikacijskega omrežja,/vključno z novimi sistemi; z magi- 
stralnim plinovodnim sistemom po zasnovi razmestitve magi- 
stralnih plinovodov; z nekaterimi večjimi regionalnimi vodo- 
vodnimi sistemi ob opredelitvi območij najožjih varstvenih 
pasov pomembnejših zajetij in črpališč vode ter območij 
pomembnejših podtalnic in celovitem varovanju in valorizaciji 
morja; z izpopolnitvami visokonapetostnega daljnovodnega 
omrežja po zasnovi prenosnega omrežja 110 kV, 220 kV in 400 
kV, ob gradnji verige hidroelektrarn na Savi in Muri v skladu z 
zasnovo razmestitve hidroelektrarn, termoelektrarn ter to- 
plarn. 

Načelo doslednega varovanja in izboljšanja človekovega 
življenskega okolja bo uveljavljeno ob vsakem posegu v 
naravni sistem. S selektivno sanacijo žarišč onesnaževanja 
okolja bo vzpostavljen sistem tehničnega varstva okolja, ki bo 
ob preobrazbi danes ekološko pretežno neustreznega načina 
proizvodnje in porabe ter ob pričakovanem povečanju ekolo- 
ške osveščenosti zagotovil človeku primerno in zdravo okolje. 
Vzpostavljen bo sistem celovitega in rednega spremljanja 
kakovosti okolja, s katerim bo mogoče pravočasno ukrepati 
ob negativnih pojavih v okolju in jih s spoznanji in tehniko 
pravočasno preprečiti. Ob morebitnih nesrečah s hudimi 
ekološkimi posledicami bo vzpostavljen učinkovit in pove- 
zan sistem za identifikacijo ter informiranje o načinu ravna- 
nja in o odstranjevanju nevarnih snovi. Zato bodo oprede- 
ljena območja saniranja onesnaženosti zraka in pomembnej- 
ših vodotokov oziroma njihovih delov ter zgrajene čistilne 
naprave (nad 10.000 E) za odvajanje odpadnih voda po pred- 
lagani zasnovi razmestitve. 

Bodočo ureditev prostora kot posledico v globalni zasnovi 
povzetih premikov v razvoju do leta 2000 in predlaganih 
usmeritev kaže kartografski del plana. 

3.5. Družbeni sistem informiranja in javno 
obveščanje 

3.5.1.Razvoj usklajenega, racionalno organiziranega, na 
sodobni računalniški in komunikacijski tehnologiji zasnova- 
nega in z družbenimi potrebami usklajenega družbenega 
sistema informiranja je nepogrešljiva sestavina utrjevanja 
in razvoja socialističnega samoupravljanja in uresničevanja 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Druž- 
beni sistem informiranja mora zagotoviti vpogled v proces 
družbene reprodukcije tako na ravni organizacij združenega 
deia kot na ravni družbenopolitične skupnosti ter prispevati 
k povečanju učinkovitosti odločanja na vseh ravneh in k 
zmanjševanju družbene režije. 

Skrb za razvoj družbenega sistema informiranja oziroma 
njegovih posameznih, medsebojno usklajenih in povezanih 
delov mora biti ustrezno vključena v delo in aktivnosti samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, upravnih in drugih druž- 
benih dejavnikov oziroma v razvojno, izobraževalno, investi- 
cijsko, raziskovalno, kadrovsko politiko ter učinkovito pod- 
pirana in usmerjena tudi z ukrepi bodoče ekonomske poli- 
tike. 

Pri urejanju odnosov v družbenem sistemu informiranja 
ter reševanju konceptualnih, vsebinskih, organizacijskih, 
tehnično-tehnoloških in drugih vprašanj bomo zlasti uvelja- 
vili samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarja- 
nje, širše povezovanje in združevanje deia, sredstev in 
znanja ter hkrati zaostrili odgovornost strokovnih, razisko- 
valnih organizacij in informacijskih služb, še posebej tistih, 
ki imajo širši, skupni pomen za delovanje in razvoj družbe- 
nega sistema informiranja pri uresničevanju tako zasno- 
vane politike razvoja. 

Do leta 1995 bodo v osnovi zgrajene vse potrebne norma- 
tivne, komunikacijske in programske rešitve, ki bodo zago- 
tovile skladen razvoj družbenega informiranja. Z ekonom- 
skimi ukrepi bomo vplivali na motiviranost za proizvodnjo in 
za uporabo informacijske tehnologije ter za razvijanje in 
uvajanje računalniško zasnovanega upravljanja in vodenja 
proizvodnih in delovnih procesov. 

3.5.2. V sistemu javnega obveščanja bomo nadaljevali z 
aktivnostmi za nadaljnje utrjevanje njegove vloge v politič- 
nem sistemu socialističnega samoupravljanja oziroma za 
nadaljnjo krepitev samoupravne socialistične, družbeno 
angažirane naravnanosti sredstev javnega obveščanja, za 
krepitev procesov in odnosov podružbljanja, izboljševanje 
kadrovskih in materialnih razmer, racionalizacijo in posoda- 
bljanje ter zagotavljanje drugih možnosti za nemoteno in 
kakovostno delovanje posameznih sredstev in celotnega 
sistema javnega obveščanja. Glede radijskih in TV progra- 
mov bo poleg tega tudi še naprej ena izmed prednostnih 
nalog pospešeno zagotavljanje tehničnih pogojev za pokri- 
vanje celotne Slovenije in zamejstva s signalom sloven- 
skega radijskega in TV programa. Pri ustvarjanju in zagota- 
vljanju možnosti za delovanje celotnega sistema javnega 
obveščanja in še posebej za nekatere posebne sestavine 
radijskih in TV programov (za izseljence, delavce na začas- 
nem delu v tujini, itd.), pri nadaljnjem utrjevanju sodelovanja 
in delitvi dela med sredstvi javnega obveščanja oziroma 
organizacijami združenega dela na tem področju glede 
skupnega, racionalnega izkoriščanja in razvoja tehničnih 
oziroma grafičnih zmogljivosti, dopisniške mreže in uresni- 
čevanja drugih nalog bomo krepili družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje ter širili in uveljavljali 
odnose svobodne menjave dela. 

3.6. Razvoj splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

3.6.1. Dolgoročne cilje razvoja splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite bomo uresničevali s stalnim poveča- 
njem učinkovitosti, mobilnosti in celovitosti obrambne in 
samozaščitne sposobnosti in odpornosti družbe za prepreče- 
vanje in obvladanje vseh vrst družbeno škodljivih pojavov v 
miru, učinkovitim delovanjem v primeru naravnih in drugih 
nesreč in v morebitnih izrednih razmerah in v vojni. To bomo 
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dosegli tako, da bomo nadaljevali in krepili uresničevanje teh 
interesov in nalog pri razvoju organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopoli- 
tičnih skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
ter društev kot neločljive sestavine njihove redne dejavnosti. 

3.6.2 Gospodarstvo in družbene dejavnosti je treba še 
naprej razvijati in usposabljati v skladu s potrebami po krepi- 
tvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, zato 
bomo ukrenili vse potrebno za njihovo usposabljanje za hiter 
prehod na delo in delovanje v vseh razmerah in oblikah 
agresije. 

Zato je treba pri zasnovi in uresničevanju družbenekonom- 
skega razvoja med drugim uporabljati tudi obrambnozaščitna 
merila, predvsem pri razvoju infrastrukture, bazične indu- 
strije, ki proizvajajo proizvode posebnega pomena za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Krepitev splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite mora biti zlasti s 
svojim vplivom na razvoj proizvodnje, znanosti, tehnike in 
tehnologije pomemben dejavnik pri uresničevanju strategije 
ekonomskega razvoja družbe. 

3.6.3 Družbenopolitične skupnosti bodo še naprej spodbu- 
jale graditev, ekonomsko uporabo in vzdrževanje sedanjih 
proizvodnih in storitvenih zmogljivosti v hribovsko-planinskih 
in obmejnih območjih. 

S posebnimi ukrepi in sredstvi bomo spodbujali graditev in 
proizvodnjo manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, 
ki bi jih uporabljali tudi v vojni (majhnih hidrocentral, agrega- 
tov, premogovnikov idr.). 

3.6.4 Omogočali bomo usposabljanje prebivalstva, zlasti 
mladine, za izpolnjevanje obrambnih in zaščitnih nalog. 
Kadrovsko in tehnično usposabljanje in pouk za uspešno in 
učinkovito izpolnjevanje vseh nalog na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite mora biti še naprej 
prednostna družbena naloga. 

Podpirali bomo tiste aktivnosti družbenih organizacij, ki 

prispevajo k organiziranju in usposabljanju delovnih ljudi in 
občanov za oboroženi boj in druge oblike odpora, ter k 
izpolnjevanju znanstvenih, socialnih in drugih humanitarnih 
nalog, protipožarne zaščite, k širjenju telesne in tehnične 
kulture ter druge aktivnosti, pomembne za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

3.6.5 Ob upoštevanju kadrovskih, prostorskih in material- 
nih možnosti bomo zagotovili usklajen razvoj obrambnih in 
samozaščitnih sil, zlasti teritorialne obrambe, narodne zaš- 
čite, civilne zaščite, sistema za opazovanje in obveščanje ter 
sistema upravnih zvez za uresničevanje zahtevnejših nalog 
obrambe, varnosti in zaščite. Teritorialno obrambo SR Slove- 
nije bomo razvijali z upoštevanjem značilnosti njene vloge in 
funkcije v celotnem obrambnosamozaščitnem sistemu in 
potreb sodobne doktrine in prakse oboroženega boja in obe- 
nem zagotovili njeno tehnično opremljanje, usposobljenost in 
mobilnost. Z načrtnim uveljavljanjem in krepitvijo narodne 
zaščite kot najširše organizirane oblike obrambnega in samo- 
zaščitnega delovanja bomo v skladu z razvojem teritorialne 
obrambe povečali skupno samozaščito in obrambno moč ter 
povečali prostorske sposobnosti za vodenje oboroženega 
splošnega ljudskega odpora tudi v najtežjih razmerah dolgo- 
trajne vojne. Z organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi bomo 
povečevali učinkovitost civilne zaščite in njeno usklajenost s 
potrebami temeljnih delovnih in življenjskih okolij. Poudarek 
bomo še naprej dajali zagotavljanju'pogojev in priprav za 
izvajanje najpomembnejših ukrepov civilne zaščite, vključno z 
nadaljnjim izpopolnjevanjem zakloniščne politike. 

Dograjevali in posodabljali bomo avtonomni sistem uprav- 
nih zvez in zagotovljena bo njihova vključitev v ustreznem 
delu v mirodobne informacijske procese. Zagotovili bomo 
tudi dograjevanje sistema za opazovanje in obveščanje, 
neprekinjeno delo elementov tega sistema skladno s potre- 
bami. Razdeian in uveljavljen bo enoten informacijski sistem 
za najpomembnejše potrebe splošne ljudske obrambe. 

STALIŠČA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pripomb 

na osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 

od leta 1986 do leta 2000, ki niso upoštevane pri 

pripravi predloga plana z obrazložitvami 

Skupščina SR Slovenije je po obravnavi dne 3. junija 
1985 sprejela osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in ob tem ugoto- 
vila, da je bil pripravljen v skladu z usmeritvami iz Dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije, Smerni- 
cami za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije, 
Analizo razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1995/2000 in razpoložljivih raziskovalnih nalog. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sistematično 
spremljal razpravo o osnutku dolgoročnega plana, ki je 

potekala na sestankih in posvetih strokovnih društev in 
organizacij, družbenopolitičnih organizacij, splošnih 
združenj in gospodarskih zbornic, vključno z razpravo 
na zasedanjih zborov Skupščine SR Slovenije. Rezultati 
razprave so bili uporabljeni pri pripravi predloga dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000, pri čemer je velik del pripomb in sugestij na 
ustrezen način sprejet in vključen v tekst predloga 
plana. 

I. SPLOŠNA OCENA PREDLOGOV ZA 
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV OSNUTKA 
DOLGOROČNEGA PLANA 

Iz poslanih pripomb, sugestij in predlogov izhaja, da obsta- 
jajo različni pogledi na sam značaj dolgoročnega plana. Dol- 
goročni plan predlagatelji pripomb v veliki meri enačijo s 
srednjeročnim. To se kaže zlasti v zahtevah, da se v njem 
sprejmejo mehanizmi in instrumenti sistema, da se bolj kon- 
kretizira ekonomska politika, določi visoka konsistentnost v 
proizvodnji, delitvi, menjavi in porabi ter drugo, kar je lastno 
srednjeročnim planom. Nekateri pa ob tem menijo, da je 
dolgoročni plan le usmeritveni program, ki bi mu morala 

slediti vrsta dolgoročnih planov posameznih področij druž- 
bene reprodukcije. 

Po Zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SR Slovenije dolgoročni plan določa splošno usmeritev 
za razvoj gospodarstva in družbe, dolgoročne cilje in smeri 
tega razvoja, spremembe v strukturi proizvajalnih sil družbe in 
razvoj samoupravnih socialističnih produkcijskih odnosov, ki 
jih je treba uresničiti v obdobju, za katero se sprejema dolgo- 
ročni plan; politiko za usmerjanje procesa urbanizacije; 
temeljne usmeritve za razvoj mest in naselij; politiko prostor- 
skega urejanja in posegov, razvoj in varstvo kmetijskih 
zemljišč in gozdov, varstvo in izboljšanje življenjskega okolja 
in ohranitev ter razvoj naravnih in z delom pridobljenih vred- 
not človekovega okolja, pogoje za delo, bivanje, kulturo in 
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rekreacijo in za preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki 
nastajajo v proizvodnji, porabi, prometu blaga in storitev in se 
odražajo v človekovem okolju, dolgoročne in razvojne usme- 
ritve kadrov in dolgoročno politiko zadovoljevanja osebnih in 
skupnih potreb delovnih ljudi in občanov. 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna usmeritev za oprede- 
litev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti ali za njihovo urejanje z zakoni in drugimi akti teh 
skupnosti. 

Sestavine dolgoročnega plana, ki se nanašajo na dobrine 
splošnega pomena, sestavine, ki se nanašajo na omrežje 
naselij in njihova območja, na organizacijo dejavnosti in na 
zasnovo namenske rabe prostora na teh območjih, ter sesta- 
vine, ki se nanašajo na infrastru^turna omrežja magistralnega 
in regionalnega pomena, so obvezno izhodišče za pripravo 
dolgoročnih planov drugih nosilcev in za pripravo srednjeroč- 
nih planskih aktov. 

V dolgoročnem planu so torej opredeljene le temeljne raz- 
vojne usmeritve, nujne za zagotovitev uresničevanja temeljnih 
družbenih interesov in potreb, ne vsebuje pa konkretnejših 
materialnih obveznosti in odgovornosti. Le-te sodijo v dogo- 
vor o temeljih plana, tudi takrat ko presegajo pet-letno ob- 
dobje. 

Pri pripravi dolgoročnega plana so bili poleg smernic za 
pripravo dolgoročnega plana upoštevani izsledki številnih 
raziskav in drugi viri, zlasti pa Analiza razvojnih možnosti SR 
Slovenije v obdobju 1986-1995/2000. V dolgoročnem planu 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 so razčle- 
njene temeljne opredelitve, smeri in razvojni elementi dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije. Na tej podlagi 
so v dolgoročnem planu določene glavne smeri družbenoeko- 
nomskega razvoja in začrtane smeri za njihovo uresničevanje. 
Gledano časovno, plan pokriva obdobje druge in tretje faze 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije. Zato dolgoročnega plana ne moremo oblikovati v alter- 
nativah, ker bi alternative lahko pomenile drugačen razvoj v 
vseh strateških elementih plana. To seveda ne pomeni, da pri 
uresničevanju plana ne bomo iskali novim spoznanjem in 
potrebam prilagojenih rešitev, ki bodo skladne s splošno 
strateško naravnanostjo dolgoročnega plana, saj bo treba 
preseči pojmovanje, da je planiranje le enkratna priprava 
planskih aktov ter planiranje uveljaviti kot stalni proces pri- 
pravljanja in sprejemanja odločitev. 

Nasploh pa menimo, da je v delu javne razprave opazna 
težnja k precenjevanju možnosti izvršnega sveta (države), da 
presoja in odloča mimo sistema planiranja lastnih poti razre- 
ševanja razvojnih vprašanj in konfliktov. To velja zlasti za 
nekatere pripombe, ki so podane na sam koncept dolgoroč- 
nega plana in tbežijo k izrazitemu poudarjanju enega seg- 
menta razvoja na račun drugih razvojnih vprašanj. Take pri- 
pombe so skupaj s pripombami popolnoma interesne narave 
prihajale iz okolij od katerih smo pričakovali predvsem neo- 
bremenjeno strokovno mnenje oziroma skrb za širše druž- 
bene interese. 

Izvršni svet je pri obravnavi in upoštevanju pripomb in 
upoštevanju pripomb iz javne razprave skrbel za nujno sklad- 
nost med vsemi sestavinami plana in celovitost pristopa, 
upoštevaje realne možnosti in okvire za prihodnji razvoj, ki so 
žal v javni razpravi v korist lastnih in posameznih interesov na 
račun splošnih in družbenih, bili mnogokrat prezrti. To se 
nanaša zlasti na dopolnitve politike socialnega razvoja, teh- 
nološkega razvoja, politike prestrukturiranja, varovanja oko- 
lja, družbenega sistema informiranja in usmeritev za razreše- 
vanje navzkrižnih interesov v prostoru. 

Pri tem Izvršni svet poudarja, da se priprave dolgoročnih 
planov razlikujejo od srednjeročnih in s tem v zvezi še enkrat 
ponavlja, da je dolgoročni plan bolj splošna usmeritev razvoja 
družbe in njenih proizvajalnih sil kakor pa precizno določen 
akcijski program. Izdelati tak akcijski program in ga razglašati 
za obveznega, bi pomenilo sprejeti vse subjektivne omejeno- 
sti znanja in sposobnosti ljudi glede predvidevanja bodočega 
družbenega razvoja. Napake te vrste pa postajajo razvidne 
toliko bolj, če se plani nanašajo na daljšo časovno obdobje. 

II. STALIŠČA DO PRIPOMB, KI PRI PRIPRAVI 
PREDLOGA DOLGOROČNEGA PLANA NISO 
BILE UPOŠTEVANE 

1. Pripombe na poglavje »Energija« 
1. Delegati SO Sevnica predlagajo širitev plinovoda skozi 

Posavje. 
Stališče: Plinifikacija Posavja bi prišla v poštev le ob more- 

bitni izgradnji novega magistralnega plinovoda za SR Hrva- 
ško in druge republike. 

2. Delegati SO Ravne na Koroškem in KS Črna na Koroškem 
predlagajo izgradnjo plinovoda od Mežice preko Žerjava do 
Črne. 

Stališče: Plinovodna poteza Prevalje-Mežica-Črna je 
komunalnega značaja. To področje plinificira Občinska 
komunalna skupnost Ravne na Koroškem. 

3. Delegati SO Novo mesto predlagajo, da se z magistralnim 
plinovodom povežejo tudi Trebnje, Črnomelj in Metlika. 

Stališče: Predlagana plinifikacija bi prišla v poštev ob 
morebitni izgradnji novega magistralnega plinovoda za SR 
Hrvaško in druge republike: 

4. Delegati SO Ormož predlagajo plinifikacijo in oskrbo 
ormoškega gospodarstva s plinom. 

Stališče: Glede na poznavanje razmer (največji uporabnik 
energije - tovarna sladkorja - ima izredno neugoden odjem in 
sicer samo tri mesece v obdobju, ko je plinovodni sistem že 
maksimalno obremenjen) plinovodna povezava Ormoža ne bi 
bila upravičena. Kolikor pa bo v bodoče takšna povezava 
potrebna, bo vnešena v srednjeročne planske akte. 

5. Delegati SO Laško predlagajo izgradnjo plinovoda do 
Radeč. 

Stališče: Plinifikacijo tega območja bi kazalo reševati 
skupno s plinifikacijo Posavja. 

6. Delegati SO Velenje predlagajo, da TE-TO TES V (205 
MW) prične z obratovanjem takoj, ko se ukinejo bloki I, II in III. 

Stališče: Študija o eventualni revitalizaciji blokov I, II in III 
bo pokazala kdaj bodo prenehali obratovati ti objekti in kdaj 
naj prične z obratovanjem TE-TO TEŠ V. Z optimizacijo izbora 
proizvodnih objektov pa se po pet-letjih pripravlja vrstni red 
izgradnje. 

7. Delegati SO Novo mesto predlagajo izgradnjo RTP ozi- 
roma RT v Trebnjem, Metliki in Šentjerneju. 

Stališče: V tem obdobju je predvidena izgradnja RTP Treb- 
nje in Metlika. 
2. Pripombe na poglavje »Promet in zveze« 

8. Delegati skupščin občin Novo mesto, Slovenske Konjice, 
Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Tržič in Zveze društev 
urbanistov Sovenije predlagajo, da se v osnutek dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije vključijo naslednji projekti: elektrifi- 
kacija proge Novo mesto-Metlika-Karlovac ter izgradnja prog 
Polčane-Slovenske Konjice-Zreče, Dravograd-Slovenj Gra- 
dec-Titovo Velenje, Tržič-Podnart in Ljubljana-Vrhnika. 

Stališče: Vsi v planu predvideni projekti temeljijo na kom- 
pleksnih raziskavah (predvsem UNDP - Transportni sistem 
Slovenije) ter številnih strokovnih ekspertizah, ki so na pod- 
lagi tehnično-tehnoloških, prometno-eksploatacijskih, grad- 
benih, ekonomskih in drugih značilnosti obstoječega železni- 
škega omrežja SR Slovenije in ob upoštevanju dejanskih 
narodnogospodarskih naložbenh možnosti za naložbe v 
železniško infrastrukturo podale oziroma ocenile, med dru- 
gim, tudi pričakovani obseg prometa oziroma stopnjo izkoriš- 
čenosti in propustnosti slehernega progovnega odseka do 
leta 2000, vključno z oceno potencialnih gradenj novih želez- 
niških povezav. 

9. Delegati SO Ljutomer in Murska Sobota predlagajo, da je 
treba ob predvideni izgradnji proge Murska Sobota-LR Mad- 
žarska predvideti tudi ureditev tovornega kolodvora v Murski 
Soboti vključno z izgradnjo tovorne postaje oziroma bla- 
govno-transportnega centra: 

Stališče: Kolikor bo izgradnja nove proge Murska Sobo- 
ta-LR Madžarska rezultirala z bistvenim povečanjem obsega 
tovornega prometa, ni razloga, da se sedaj neizkoriščene 
zmogljivosti ne bi ustrezno prilagodile in dimenzionirale na 
dejanski pretok blaga. 

10. Delegati SO Koper in SO Piran predlagajo, da je v 
dolgoročni plan potrebno zapisati, da je za načrtno posodobi- 

priloga poročevalca 29 



Ar > tev in povečanje zmogljivosti našega trgovskega ladjevja 
potrebno zagotoviti dolgoročne možnosti za gradnjo ladij v 
domačih ladjedelnicah in sicer tako, kot je to opredeljeno v 
Dogovoru o kreditiranju plasmaja domače opreme ladij in 
tirnih vozil do leta 1985, ter da je potrebno poenostaviti 
postopke za uvoz ladij. 

Stališče: Glede na čedalje bolj pereč problem obnove 
zastarelega in amortiziranega ladjevja menimo, da bo treba to 
vprašanje definitivno razrešiti že v tem srednjeročnem 
obdobju. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 določa obveznost po sklenitvi konkretnega Dogo- 
vora o merilih za kreditiranje plasmaja domače opreme, ladij 
in tirnih vozil, ki naj bi, med drugim, domačim pomorskim 
prevoznikom zagotovil nakup ladij v domačih ladjedelnicah 
ob ekonomsko sprejemljivih pogojih, kot tudi sprejem ukre- 
pov, ki bodo omogočali uvoz ladjevja iz naslova amortizira- 
nega in zastarelega ladjevja. 

11. Delegati SO Novo mesto in Zveze društev urbanistov 
Slovenije menijo, da je z osnutkom dolgoročnega plana pred- 
videna prekategorizacija letališča v Prečni nesprejemljiva 
glede na to, da bo le-ta za ostale dejavnosti pomenila znatne 
omejitve, ki so izrazito hude. 

Stališče: V tem primeru gre le za prekategorizacijo in 
usposobitev ustreznih zmogljivosti na že obstoječi lokaciji. 

12. Delegati SO Laško in SO Piran menijo, da je v dolgo- 
ročnem planu potrebno zagotoviti pokritost kozjanskega ozi- 
roma občine Piran z omrežjem za prenos podatkov. 

Stališče: Gostota priključkov za prenos podatkov na Koz- 
janskem oziroma v občini Piran za zdaj ne opravičuje posta- 
vitve multipleksorja na teh področjih. Posamezni priključki s 
tega področja bodo vezani na koncentrator v Celju oziroma v 
Kopru. 

13. Delegati SO-Nova Gorica, Lendava in Splošno združe- 
nje za promet in zveze predlagajo, da se v dolgoročni plan 
vključijo tudi blagovno-transportni centri v Vrtojbi, na Jeseni- 
cah in v Otiškem vrhu pri Dravogradu. 

Stališče: V osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije so 
našteti le primarni blagovno-transportni centri, ki se bodo 
vključevali v mednarodno delitev dela z organiziranjem pro- 
stih carinskih con in organizacijo izvoznega zbirnega pro- 
meta. Mreža primarnih BTC v celoti zadošča kriterijem za 
primarne blagovno-transportne centre, kot so opredeljeni v 
Dogovoru o integralnem transportu SFRJ. Zato menimo, da 
bi izgradnjo predlaganih BTC vključili v plane občin, v okviru 
katerih se bodo le-ti specializirali za opravljanje skladiščno 
pretovornih storitev, ki ustrezajo značilnostim substrata v 
obtoku na območju občin in se hkrati vključevali in povezo- 
vali s primarnimi BTC. 

14. Delegati SO Ravne na Koroškem, Ilirska Bistrica, 
Laško, Škofja Loka, Ljutomer, Zveze društev urbanistov Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Murske Sobote, Tol- 
mina in Krajevna skupnost Črna na Koroškem predlagajo, da 
se v dolgoročni plan SR Slovenije vključijo tudi naslednji 
cestni odseki: Kotlje-Sele-SJovenj Gradec, Ilirska Bistrica 
-Podgrad, Rimske Toplice-Šentjur, Jeprca-Todrež (uran- 
ska cesta), Murska Sobota-Hodoš Murska Sobota-Marti- 
nje, Ljubljana-Kamnik-Mozirje, obSotelska cesta, Tol- 
min-Jesenice, Trebnje-Sevnica, Kamnik-Kranj, Cerknica 
-Čabar-Lokve, Koper-Buzet-Učka-Reka, Dravograd-Čr- 
na-Šoštanj, Tolmin-Petlovo, Brdo-Sorica ter cestne pove- 
zave do mejnih prehodov Hodož in Kuzma. 

Stališče: Vse naloge, ki zahtevajo vzdrževanje in zlasti 
gradnjo regionalnih in lokalnih cest so skladno s 34. členom 
Zakona o cestah v pristojnosti občinskih samoupravnih 
skupnosti za ceste. Predlagane cestne povezave so predmet 
usklajevanja, dogovarjanja in odločitve občinskih SIS za 
ceste ne pa Skupnosti za ceste Slovenije, kjer se po Zakonu 
o cestah rešujejo vprašanja skupnega pomena za razvoj vse 
republike, to je vzdrževanje in novogradnja avtocestnega in 
magistralnega cestnega omrežja republike. 

15. Delegati SO Gornja Radgona, Ljutomer, Ilirska 
Bistrica, Laško, Koper, Murska Sobota, Radlje ob Dravi, 
Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze društev urbanistov 
Slovenije ugotavljajo, da je v dolgoročni plan potrebno vklju- 
čiti gradnjo naslednjih magistralnih cest in avtocest: Šen- 
tilj-Pesnica, Postojna-Rupa, Celje-Zidani most, Slovenska 
Bistrica-Ptuj-Čakovec-LR Madžarska, Ljubljana-Arja vas, 
drugi pas na AC Hoče-Arja vas, Naklo-Radovljica, Divača 
-Dekani in Maribor-Murska Sobota-Lendava. 

Stališče: V osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije je 
eksplicitno navedeno, da bo treba do leta 2000 z vidika vklju- 
čitve v jugoslovanski in evropski sistem cest prednostno 
zgraditi cestne odseke na cesti bratstva in enotnosti, cestne 
odseke po Osimskem sporazumu ter najbolj kritične cestne 
odseke na slovenskem cestnem križu, pri čemer je stopnja 
kritičnosti posameznega cestnega odseka opredeljena na 
podlagi enotne metodologije določevanja elementov za pre- 
sojo ustreznosti cestnega omrežja in prednostnega reda za 
načrtno gradnjo cest, ki je sprejeta s strani delegatov Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 

16. Delegati mesta Maribor predlagajo, da se vsi v osnutku 
plana navedeni cestni odseki navedejo po abecednem zapo- 
redju, dokler na enotni metodološki podlagi ne bo omogo- 
čeno sprejemanje programa izgradnje slovenskih cest po 
dogovorjenih prednostih in dinamiki. 

Stališče: Enotna metodologija«za oceno stopnje kritičnosti 
posameznega cestnega odseka za določanje elementov za 
presojo ustreznosti cestnega omrežja, vrste izvedbenih del, 
potreb in prednostnega reda za načrtno izgradnjo cestnega 
omrežja SR Slovenije je že izdelana in sprejeta s strani dele- 
gatov Skupščine Skupnosti za ceste SR Slovenije ter so bili 
prav na tej podlagi v osnutku dolgoročnega plana SR Slove- 
nije opredeljeni cestni odseki, ki se bodo gradili do leta 2000. 

3. Pripombe na poglavje »Vodno 
gospodarstvo« 

17. Delegati SO Piran, Novo mesto, Radovljica, Ravne na 
Koroškem ter občine Laško, Velenje in Gornja Radgona pred- 
lagajo, da se v karto št. 12 »Vodni viri in zasnova oskrbe z 
vodo« vnesejo: območja Dragonje in Drnice kot območja 
pomembna za oskrbo s pitno vodo, vodni viri na Gorjancih, 
St. Pavel in Obrh, zajetje Ovčja jama v dolini Radovne ter 
nezajeti vodni viri na obronkih Jelovice, vodovodno zajetje v 
Kotljah, vodni vir Jepihovec pri Rimskih Toplicah, Paka, var- 
stvene pasove, zajetij podzemnih voda na širšem področju 
Radenc in Gornje Radgone. 

Stališče: Na karti so vrisani količinsko pomembni vodni viri, 
praviloma z zmogljirostjo nad 100 l/sek. 

18. Delegati SO Trbovlje opozarjajo, da njihova občina ni 
označena kot vododeficitarno območje. 

Stališče: Vododeficitarna območja so opredeljena na 
osnovi kriterijev, ki veljajo pri izdelavi katastra vodnih virov. Ti 
so v osnovi prirodno pogojeni. Zasavje je kot naravna enota z 
vodo zadostno oskrbljeno in bo potrebno vodo za občino 
Trbovlje zagotavljati z dogovorom med občinami o prevajanju 
vode. 
4. Pripombe na poglavje »Strategija razvoja 
družbenih dejavnosti« 

19. Delegati SO Novo mesto predlagajo, da se v karti št. 22 
Zasnova mreže področij izobraževanja po regijah« vnese tudi 
usmeritev transport in komunikacije. 

Stališče: V dokumentih posebnih izobraževalnih skupnosti 
nismo našli osnove za uvrstitev predlagane usmeritve v plan. 

20. Delegati Skupščine izobraževalne skupnosti Slovenije 
podpirajo usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja, 
vendar menijo, da so premalo konkretne. Predlagajo, da se za 
dosego planiranih ciljev zagotovi večji delež družbenega pro- 
izvoda za vzgojo in izobraževanje in opredeli ekonomsko 
politiko in ukrepe, s katerimi bo to zatovljeno. 

Stališče: Dolgoročni plan SR Slovenije je strateške narave 
in postavlja temeljne razvojne usmeritve republike. Podrob- 
nejša konkretizacija je stvar srednjeročnih planov republike, 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov interesnih skup- 
nosti in letnih resolucij. Konkretnejše usmeritve na področju 
vzgoje in izobraževanja bo dal dolgoročni plan vzgoje in 
izobraževanja. Za pripravo tega dokumenta je z zakonom o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
ter z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zadol- 
žena Izobraževalna skupnost Slovenije. 

21. Svet za mednarodne odnose pri Republiški konferenci 
SZDL meni, da je pomen družboslovnih znanosti v osnutku 
dolgoročnega plana podcenjen. 

Stališče: Družboslovne znanosti so v planu uvrščene med 
prednostna področja, konkretnejša in širša razdelava tega in 
drugih področij raziskovalne dejavnosti pa sodi v dolgoročni 
plan Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
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22. Andragoško društvo Slovenije predlaga, da se v točki 
3.0.4. osnutka med navedenimi področji posebej navede tudi 
razvijanje sodobnega vzgojnoizobraževalnega sistema. 

Stališče: V dolgoročnem planu so nakazana širša področja 
raziskav. Večji konkretizaciji je mesto v dolgoročnih, pred- 
vsem pa v srednjeročnih planih posameznih dejavnosti. 

23. Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega 
položaja žensk pri predsedstvu Republiške konference SZDL 
ugotavlja, da je potrebno v besedilu vzgoje in izobraževanja in 
predvsem otroškega varstva jasneje opredeliti podružbljanje 
institutcij vzgojnoznanstvene dejavnosti ter neustrezne for- 
mulacije zamenjati z ustreznejšimi. 

Stališče: Termin podružbljanja institucij v osnutku sploh ni 
uporabljen. Posredno je omenjeno le podružbljanje funkcij 
družine v smislu institucionalizacije zadovoljevanja določenih 
potreb družine. 

Ker smo priča pretirane institucionalizacije, menimo, da je 
potrebno usmeritev v večje medsebojne povezovanje družine 
oziroma posameznikov in institucij tako. da bi skupno in 
skladno delovanje obeh prispevalo k večji kvaliteti življenja. 

24. Svet za socialno in zdravstveno politiko pri predsedstvu 
Republiške konference SZDL ugotavlja, da so pri otroškem 
varstvu zapostavljene možnosti reševanja potreb otroka v 
dogovarjanju z združenim delom. 

Stališče: Princip neposredne svobodne menjave dela je 
izpostavljen v točki 3.2.2. osnutka plana, kot tudi povezovanje 
dejavnikov, ki se ukvarjajo z otroki v krajevni skupnosti (kot je 
opredeljeno v točki 3.2.19., poglavje otroško varstvo). Njihovo 
skupno sodelovanje vključuje tudi dogovarjanja z združenim 
delom. 

'5 Pripombe na poglavje »Zasnova in strategija 
urejanja prostora, poselitve, varstva dobrin 
splošnega pomena in okolja« 

25. Delegati Zveze društev urbanistov Slovenije in SO 
Laško predlagajo, da bi kot obvezna izhodišča dolgoročnega 
plana navedli tudi nekatera pomembnejša lokalna središča v 
posameznih občinah. 

Stališče: Dolgoročni plan obravnava opredelitev pomem- 
bnejših lokalnih središč kriterialno. Po obstoječi zakonodaji 
je njihova opredelitev stvar prostorskih sestavin občinskih 
planov. 

26. Delegati SO Murska Sobota smatrajo, da je mesto Mur- 
ska Sobota označiti s »5-4« ali celo »5—5« in ne s »4-4« kot 
je na karti št. 15 »Zasnovana urbanega omrežja«. 

Stališče: Oznaka za Mursko Soboto je skladna s kriteriji po 
katerih je bilo zasnovano urbano omrežje, s tem, da bo treba 
utrditi že obstoječe regionalne funkcije. 

27. Delegati Zveze društev urbanistov Slovenije, Svet za 
varstvo in proučevanje okolja pri predsedstvu SAZU, Zveza 
društev za varstvo okolja Slovenije (in številni drugi) opozar- 
jajo, da bo planiran razvoj ogrozil kakovost okolja v SR ter da 
so naloge varstva okolja nezadovoljivo obdelane. Predlagajo 
tudi namensko izločanje deleža družbenega proizvoda za 
varstvo okolja. 

Stališče: V dolgoročnem planu je problematika varstva 
okolja zaradi svoje narave obravnavana sintezno in smiselno 
tudi v sklopu posameznih poglavij. Način reševanja problema- 
tike pa izhaja iz sprejetih družbenih usmeritev, po katerih je 
onesnaževalec tisti, ki mora zagotoviti in tudi plačati saniranje 
vira onesnaževanja. 

Plan nikakor ne odvezuje te odgovornosti. V planu so jasno 
navedene naloge in indentificirani nosilci nalog na tem 
področju. Vsaka investicija bo morala spoštovati določila 
pozitivne zakonodaje glede emisijskih ter imisijskih vrednosti 
in glede načina ravnanja z odpadki. Glede na v planu oprede- 
ljene naloge varstva okolja ocenjujemo, da bo njihovo uresni- 
čevanje terjalo okoli 10% v tem obdobju rezpoložljivih investi- 
cijskih sredstev ter menimo, da je varovanje okolja naloga in 
odgovornost slehernega subjekta pri planiranju razvoja. S 
tem planom ne predvidevamo ustanavljanja posebnega 
sklada na ravni republike. 

28. Zveza društev za varstvo okolja Slovenije, delegati 
Zveze društev urbanistov Slovenije ter Svet za varstvo okolja 
pri predsedstvu Republiške konference SZDL opozarjajo, da v 
osnutku plana ni opredeljenih odlagališč niti posebnih niti 
jedrskih odpadkov in menijo, da je predlog razrešitve proble- 
matike posebnih odpadkov premalo definiran. 

Stališče: Vse dosedanje akcije v SR Slovenije za pripravo 
strokovnih osnov koncepta odlagališč posebnih odpadkov 
niso dale rezultatov. V ta namen je v osnutku dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 opredeljena ustrezna organizacijska naloga, z 
realizacijo katere bi prišli do potrebnih strokovnih osnov do 
konca leta 1987. V okviru posebnega dogovora se vprašanje 
odlagališča jedrskih odpadkov rešuje na ravni SFR Jugosla- 
vije. Koncept reševanja problematike posebnih odpadkov, ki 
je predlagan v planu, izpostavlja samo osnovno načelo reše- 
vanja in pot, kako priti do rešitve. 

29. Delegati SO Ravne na Koroškem predlagajo, da se 
ponovno preveri onesnaženost reke Meže, ki je v karti št. 18 
»Kakovost voda in zasnova sistema čistilnih naprav« oprede- 
ljena kot reka, ki je onesnažena nad sprejemljivo mero. 
Menijo, da je z izgradnjo sistema čistilne naprave po sistemu 
odlaganja mulja v opuščene jamske odkope pri Rudniku 
Mežica bila reka Meža v veliki meri sanirana. 

Delegati SO Novo mesto menijo, da je reka Krka od Novega 
mesta naprej v slabšem kakovostnem razredu, kot je to prika- 
zano na karti št. 18. 

Stališče: Opredelitev kakovostnih vodotokov na karti teme- 
lji na rezultatih rednih meritev Hidrometeorološkega Zavoda 
Slovenije. 

30. Delegati SO Nova Gorica in Laško zahtevajo uvrstitev 
posameznih odsekov vodotokov v sklop odsekov prednostne 
sanacije (Nova Gorica za Vipavo do državne meje, Laško za 
Savinjo od Rimskih toplic do Save). 

Stališče: Opredelitev odsekov vodotokov potrebnih pred- 
nostne sanacije izhaja iz stanja kakovosti vodotokov. Predlogi 
širine seznama odsekov prednostne sanacije so vezani na 
vzporedne zahteve ob novih investicijah (HE na Savi) ali na 
zahteve, ki izhajajo iz meddržavnih pogodb. V prvem primeru 
je treba problematiko reševati v okviru dogovora med nosilci 
investicije in prizadetimi drugimi nosilci planiranja. V drugem 
primeru pa je treba sredstva zagotoviti iz naslova spoštovanja 
meddržavnih obveznosti. 

31. Delegati SO Trbovlje predlagajo, da plan opredeli način 
saniranja onesnaženosti zraka in vire financiranja. 

Stališče: Po Zakonu o varstvu zraka je to naloga občine. 
Sicer pa je v planu sprejeto načelo, da je onesnaževalec tisti, 
ki mora zagotoviti in tudi plačati saniranje vira onesnaže- 
vanja. 

32. Delegati SO Novo mesto opozarjajo, da so na karti št. 
12 »Vodni viri in zasnova oskrbe z vodo« kot vodni viri 
navedeni nekateri, ki so tako onesnaženi, da jih verjetno ne bo 
moč sanirati za izkoriščanje. 

Stališče: Za pomembne vodne vire je občina sama ali v 
sodelovanju s sosednjimi občinami dolžna zagotoviti njihovo 
ustrezno varovanje in zavarovanje. Če je vodni vir onesnažen, 
ga je dolžna zaščititi in pripraviti ustrezen sanacijski program. 

33. Delegati Skupščine občine Ormož opozarjajo, da v karti 
št. 16 »Območja varstva naravne dediščine« ni označen kra- 
jinski park Ormož. 

Stališče: Park v Ormožu je zavarovan kot spomenik obliko- 
vane narave (SON) in ni krajinski park. Kategorijo SON nismo 
prikazovali v osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije. 

34. -Delegati Skupščine občine Kamnik opozarjajo, da pri 
varstvu naravne dediščine ni upoštevana zahteva po narod- 
nem parku Kamniška Bistrica. 

Stališče: Območje je vključeno v predlog Kamniško- 
Savinjskega regijskega parka. 

35. Delegati Skupščine občine Piran predlagajo, da se 
strokovno dodela coniranje območja Strunjana in območje 
Sečoveljskih solin na območje, ki se varuje v celoti in 
območje, v katerem so možni posegi v prostor pod določe- 
nimi pogoji. 

Stališče: Območje je strokovno podrobno obdelano in 
conirano. Podatke ima pristojna strokovna služba. Zaradi 
generalizacije vsebine za merilo 1:1.000.000 te vsebine ni 
možno kartografsko prikazovati. 

36. Delegati Skupščine občine Piran ugotavljajo, da je 
območje reke Dragonje na karti št. 16 »Območja varstva 
naravne dediščine« opredeljeno kot naravni'spomenik. S 
tako opredelitvijo se strinjajo samo za območje ustja reke 
Dragonje. 

Na karti št. 12 »Vodni viri in zasnove oskrbe z vodo« pa je 
prikazana zajezitev reke oziroma zajetje vodnega vira. Izhaja- 
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joč iz dejstva, da je območje ob Dragonji izrazito kmetijsko 
ter da je potrebno v tem območju izvršiti vrsto agrooperacij, 
predlagajo nasledrtjo opredelitev: kmetijstvo, vodna akumu- 
lacija. 

Stališče: V dosedanjem postopku usklajevanja je bilo 
dogovorjeno, da se iz osnutka plana črta predvideni zadrže- 
valnik na reki Dragonji. Pri predlogu možnosti zavarovanja 
reke Dragonje (tako kot je to narisano na karti osnutka dol- 
goročnega plana SR Slovenije) poteka dogovarjanje o mož- 
nostih zavarovanja s SR Hrvatsko, ker gre za obmejno reko. 

.37. Zveza društev urbanistov Slovenije predlaga, da se 
kartografski prikazi dopolnijo in uskladijo s prostorskimi 
sestavinami, ki jih občine načrtujejo kot usmeritve, pomem- 
bne za republiko; npr. v karti območij varstva naravne dediš- 
čine pogrešajo: 

a) zasnovo varovanja naravne dediščine na Ljubljanskem 
barju, ki je gotovo republiškega pomena, 

b) nadalje širšega območja Polhograjskih dolomitov, 
c) območja Besniške doline in dela Golovca. 
Stališče: ad a) Strokovne službe so izdelale strokovna gra- 

diva za razglasitev posameznih delov Ljubljanskega barja, ki 
so ali bodo razglašeni na ravni občin. Celotno območje Lju- 
bljanskega barja pa ne zadošča strokovnim kriterijem, da bi 
ga kot celoto predlagali za razglasitev. 

ad b) Na karti je že vrisano širše območje Polhograjskih 
dolomitov. 

ad c) Območje ne zadovoljuje strokovnih kriterijev velikega 
izjemnega pomena. 

38. Zveza društev urbanistov Slovenije meni, da karti 
območij varstva naravne in kulturne dediščine nista pri- 
merno operacionalizirani, zlasti bi želela, da se definira 
območje Partizanskega Roga. Delegati SO Novo mesto zah- 
tevajo prednostno reševanje območja Roga. 

Stališče: Območje Roga je na karti št. 17 »Pomembnejša 
območja varovanja kulturne dediščine« prikazano kot 
območje zelo velike koncentracije pomembnih spomenikov. 
Trenutno je v zaključni fazi izdelava predloga razglasitve 
Roga za zgodovinski spomenik. Prednost reševanja bo vklju- 
čena v srednjeročne planske dokumente. 

39. Komite za planiranje, družbenoekonomski razvoj in 
urejanje prostora SO Slovenske Konjice predlaga, da se na 
karti št. 16 »Območja varstva naravne dediščine« iz območja, 
ki je predvideno za krajinski park, izpusti Rogla zaradi dolgo- 
ročnega plana razvoja turizma. 

Stališče: Strokovno je območje enotno ovrednoteno in ni 
mogoče izvzeti dela, ki je v občini Slovenske Konjice. V 
planskem procesu je potrebno določiti prednostno rabo ali 
pogoje sočasne rabe. 

40. Delegati SO Novo mesto menijo, da bi morali pomem- 
bnejša območja varovanja kulturne dediščine bolje obdelati, 
jasneje opredeliti vsebino in kriterije za varovanje kulturne 
dediščine. 

Stališče: Bolj detajlno opredeljeno vsebino in kriterije kon- 
tinuirano izdelujejo in dopolnjuje strokovne službe. Kon- 
kretne naloge dopolnitve kriterijev so vkjučene v srednje- 
ročne planske dokumente. 

41. Delegati SO Murska Sobota se zavzemajo, da bi bilo 
območje ob tromeji z LR Madžarsko in Avstrijo zaščiteno kot 

krajinski park, zato se naj ta usmeritev ustrezno vključi v 
prostorski del plana. 

Stališče: Predlog še ni popolnoma strokovno proučen in 
bo upoštevan v postopku kontinuiranega planiranja. 

42. Delegati SO Novo mesto ugotavljajo, da je vsa dolina 
Krke predvidena kot naravni spomenik in menijo, da ima to 
obeležje le od izvira do Soteske. Nadalje ugotavljajo, da je 
dolina reke Temenice predvidena kot naravni spomenik, da 
pa se kot naravni spomenik lahko smatrajo le ponori in izviri 
od Ponikev do Prečne. 

Stališče: Območja varstva naravne dediščine so oprede- 
ljena na osnovi strokovnih podlag Zavoda SR Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. 

43. Delegati Zveze društev urbanistov Slovenije in Zveza 
društev za varstvo okolja Slovenije predlagajo pripravo »kon- 
fliktne« ali »sintezne« karte namenske rabe prostora ter 
karte »ekološkega potenciala« oziroma ogroženosti tega 
potenciala glede na predviden razvoj. 

Stališče: Dolgoročni plan SR Slovenije oblikuje v prostor- 
skih sestavinah ob upoštevanju varovanja in smotrne rabe 
dobrin splošnega pomena temeljne usmeritve in globalno 
zasnovo razvoja dejavnosti v prostoru ter določa tudi glo- 
balno zasnovo namenske rabe prostora. Bistvo dolgoročo- 
nega plana republike je v zagotavljanju skladnosti prostor- 
sko pomembnih funkcij, ki pomenijo zasnovo in strategijo 
razvoja posameznih področij in območij v Sloveniji ne pa 
ugotavljanje in odpravljanje konfliktnosti v konkretni rabi 
prostora. Konkretno namensko rabo prostora ter ugotavlja- 
nje in zatem odpravljanje konfliktnosti na podlagi pozitivne 
zakonodaje in kriterialnih usmeritev dolgoročnega plana 
republike je možno opredeliti na temelju vsaj idejnih projek- 
tov v srednjeročnih planskih aktih. 

V dolgoročnem planu je odnos do okolja obdelan v tekstu- 
alnem delu plana, konkretna območja, kjer je potrebno izve- 
sti določene sanacije pa so prikazana v kartografskem delu 
plana. Ugotavljanje ekološkega potenciala in njegove ogro- 
ženosti je zadeva analize dolgoročnih razvojnih možnosti in 
ne plana. Skladno s pozitivno zakonodajo in kriterialnimi 
usmerftvami plana morajo vsi nosilci planiranja in ostali sub- 
jekti skrbeti, da se dejavnosti in posegi, ki ogrožajo člove- 
kovo zdravje ali bistveno rušijo ekološko ravnotežje, razme- 
stijo in organizirajo tako, da se njihov škodljiv vpliv na okolje 
v okviru s predpisi dovoljenih stopenj zmanjša na minimum. 

44. Delegati Zveze društev urbanistov Slovenije predla- 
gajo, da se v dolgoročnem planu tesneje poveže družbeno- 
ekonomski in prostorski razvoj v funkcijo strategije regional- 
nega razvoja (v javni razpravi pogosto izrečena pripomba). 

Stališče: Razprava o osnutku dolgoročnega plana je težila 
k takšni stopnji razporeditve dejavnosti in funkcij v prostoru, 
ki bi presegla ekonomsko racionalnost in siceršnjo opredeli- 
tev po oblikovanju razvojnih središč z njihovo spodbujevalno 
funkcijo za razvoj njihovih območij. Menimo, da bo za ures- 
ničevanje zastavljenega razvoja treba narediti kakovostni 
premik v uresničevanju zasnove policentričnega razvoja Slo- 
venije. Zato bodo morale občine opredeliti v svojih planih na 
podlagi medobčinskega sodelovanja razreševanje problemov 
zaposlovanja, razmestitve infrastrukturnih objektov, objektov 
oskrbnih in družbenih dejavnosti. 
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iz Skupščine SFRJ 

OSNUTEK 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

1986-1990 

UVODNA OPOMBA 

Zvezni izvršni svet je poslal v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ Osnutek družbenega plana Jugoslavije 
od leta 1986 do 1990 in jo obvestil, da so bila pri 
pripravi izhodišča temeljne rešitve Predloga zakona 
o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije, da pa ni mogel biti v celoti 
pripravljen v soglasju z novimi rešitvami o sistemu 
planiranja, ki so v predlogu omenjenega zakona in 

bo to opravljeno pri pripravi predloga družbenega 
plana, ki bo moral biti v največji možni meri usklajen 
z določbami novega zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije. 

Republiške in pokrajinske skupščine se morajo o 
tem dokumentu izjasniti do konca septembra, 
usklajevanje stališč v skupščinskih delovnih telesih 
naj bi se začelo 8. oktobra, Zbor republik in pokrajin 
pa naj bi ga sprejel konec istega meseca. 

Na podlagi 281. člena ustave SFRJ in . , . .člena zakona 
o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora 
republik in pokrajin dne .... 1985 

DRUŽBENI PLAN 

JUGOSLAVIJE ZA 

OBDOBJE 1986-1990 

PRVI DEL 

SKUPNA RAZVOJNA 

POLITIKA 

I. Pogoji, omejitve in predpostavke 
1. Reševanje problemov krizne ekonomske situacije, s 

katero se sooča Jugoslavija v zadnjih letih, terja, da družbeno- 
ekonomski razvoj v obdobju 1986-1990 temelji predvsem na 
maksimalnem aktiviranju in učinkovitem izkoriščanju zgraje- 
nih zmogljivosti ter drugih razpoložljivih potencialov za 
pospeševanje gospodarske rasti, na večji aktivnosti in vse- 
stranskem spodbujanju ustvarjalnosti delovnih ljudi, na 
enotni politiki ekonomske stabilizacije in programu nadalj- 
njega socialističnega samoupravnega razvoja. Jugoslovanska 
socialistična samoupravna skupnost se bo v tem obdobju 
soočala z oteženimi pogoji razvoja, zlasti zaradi nujnega 
premagovanja nakopičenih razvojnih problemov, kriznega 
stanja, poglabljanja Svetovne ekonomske krize in povečanih 
političnih napetosti in spopadov v mednarodnih odnosih. 
Poleg zaostrene mednarodne politične konfrontacije s števil- 
nimi vojnimi žarišči in krizami hladne vojne v mednarodnih 

odnosih se vse bolj odprto kažejo tudi protislovja kriznega 
stanja v ekonomskih odnosih v svetu: pod pritiskom vladajo- 
čih monopolov se nadaljuje in poglablja prerazporeditev kapi- 
tala in družbenega bogastva na račun manj razvitih držav, 
poglablja se tehnološki prepad, raste zadolženost, narašča 
finančna odvisnost držav v razvoju. Kljub nekaterim pozitiv- 
nim rezultatom dosedanjega uresničevanja dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, vstopa Jugoslavija v 
obdobje 1986-1990 s še neobvladano gospodarsko stagna- 
cijo, izraženimi gospodarsko-strukturnimi neusklajenostmi in 
motnjami v procesu družbene reprodukcije, proizvodno, 
organizacijsko-kadrovsko in drugo neusposobljenostjo 
gospodarstva za večji izvoz, zlasti na konvertibilno področje, 
ž upočasnjenim znanstveno-tehnološkim napredkom, z več- 
jimi prizadevanji za normalizacijo zunanje likvidnosti, z 
začeto finančno konsolidacijo organizacij združenega dela, 
bank in družbenih skladov, z visoko inflacijo in motnjami na 
trgu, zaostrenimi problemi nezaposlenosti in upadanjem 
življenjske ravni. Uresničevanje nalog prve etape dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije je počasno in ote- 
ženo. 

2. V takšnih razmerah bo celoten družbenoekonomski raz- 
voj države v obdobju 1986-1990 obremenjen z velikimi omeji- 
tvami, predvsem pa: z visokimi obveznostmi servisiranja 
zunanjih dolgov in zmanjševanja zunanje zadolženosti, da bi 
se zagotovila zunanja likvidnost države, s pičlostjo razpolo- 
žljive domače akumulacije in dodatnih zunanjih sredstev v 
primerjavi s potrebami načrtovanega razvoja, z visokimi 
notranjimi dolgovi, izgubami in drugimi nekritimi terjatvami, 
disparitetami cen osnovnih energetskih virov, prometnih in 
komunalnih storitev in debalansi v reprodukciji, s tehnolo- 
škim zaostajanjem in dokajšnjo zastarelostjo osnovnih skla- 
dov gospodarstva, z visoko nezaposlenostjo, zlasti v slabše 
razvitih območjih države, s problemi regionalnega razvoja, 
naraščajočimi socialnimi problemi, nizko ravnjo samou- 
pravne integracije v gospodarstvu, zlasti s stališča celotnega 
jugoslovanskega gospodarskega področja, z neustreznimi 
institucionalnimi in sistemskimi rešitvami, predvsem nazuna- 
njeekonomskem sektorju in na področju razširjene družbene 
reprodukcije itd. 

3. Izredno težak ekonomski položaj na začetku srednjeroč- 
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nega planskega obdobja 1986-1990 zahteva tudi največjo 
osredotočenost razvojnih prizadevanj vse družbe na tiste 
skupne cilje in smeri razvojne in ekonomske politike Jugosla- 
vije, ki zagotavljajo dejanski preobrat iz sedanjega stagnat- 
nega razvojnega položaja države v strukturno-tehnološko, 
izvozno, kakovostno in dinamično preobrazbo gospodarstva 
kot podlage za dolgoročen stabilen in dinamičen razvoj 
države. V sedanjih materialnih možnostih je nujno zagotoviti 
prednostno usmeritev v relativno ozko selekcijo skupnih raz- 
vojnih programov, ki so bistvenega pomena za celoten druž- 
benoekonomski razvoj Jugoslavije, za katerih uresničitev 
moramo s tem planom in plani republik in avtonomnih pokra- 
jin določiti oblike in obseg podpore z ukrepi ekonomske in 
razvojne politike v obdobju 1986-1990 znotraj širše samou- 
pravne integracije organizacij združenega dela. Med bistvena 
merila za pomembnost teh skupnih razvojnih programov 
mora biti vključeno tudi popolno spoštovanje ekonomskih in 
tržnih zakonitosti ter njihova odprtost nasproti svetovni kon- 
kurenčnosti. Na skupni podlagi maksimalne selektivnosti in 
usklajenosti planskih ciljev in smernic ter z ustreznim usmer- 
janjem razpoložljivih družbenih virov v njihovo uresničevanje 
v vseh okoljih so predvsem s samoupravnim usmerjanjem 
družbene akumulacije in združevanjem dela in sredstev 
mogoče dinamične, strukturne in kakovostne spremembe v 
gospodarstvu in družbi, predvidene s tem planom 

4. Bistven pogoj za uspešno uresničevanje ciljev in nalog iz 
tega plana je popolna oživitev gospodarsko-sistemskih spre- 
memb, kot jih je začrtal dolgoročni program ekonomske sta- 
bilizacije. Nujna bo nadaljnja izpopolnitev socialističnega 
samoupravnega družbenoekonomskega in političnega 
sistema in v tem okviru graditev celotnega in učinkovitega 
gospodarsko-sistemskega instrumentarija ter krepitev enot- 
nih institucionalnih in drugih pogojev za dosledno spoštova- 
nja zakonitosti in razvoj odgovornosti glede delovne, finan- 
čne in druge discipine v gospodarstvu in družbi, zlasti tistih 
norm, ki v praksi zagotavljajo enotnost jugoslovanskega 
gospodarskega področja in učinkovito delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga kot objektivnega pogoja za realno vred- 
notenje dejavnikov in rezultatov proizvodnje. S tem planom se 
predpostavlja, da se bo okrepila motivacijska moč gospodar- 
skega sistema in da bo to prispevalo k odločni uveljavitvi dela 
in ustvarjalnosti, večji učinkovitosti gospodarjenja in stabilizi- 
ranju ekonomske rasti in razvoja. 

H. Skupni interesi in cilji 
družbenoekonomskega razvoja 

Na podlagi ustave SFRJ in v skladu s programskimi oprede- 
litvami ZKJ ter na podlagi temeljnih razvojnih opredelitev iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in skupnih 
interesov in ciljev iz dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1986-2000 ter iz nujnosti čim uspešnejšega in 
učinkovitejšega premagovanja in odpravljanja sedanjih veli- 
kih omejitev in problemov družbenoekonomskega razvoja, 
predvsem v funkciji dviganja ravni samoupravne družbene 
integracije oziroma produktivne sposobnosti celotne druž- 
bene organizacije jugoslovanskega gospodarstva in družbe v 
celoti, določamo naslednje temeljne cilje družbenoekonom- 
skega razvoja Jugoslavije v obdobju 1986-1990: 

I. Premostitev zastoja pri razvoju 
socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, 
predvsem tako, da bodo delavci v 
združenem delu obvladovali razvoj 
sodobnih proizvajalnih sil 

Ta cilj bomo uresničili z najširšo uveljavitvijo dela in ustvar- 
jalnosti ter z združevanjem dela in sredstev, z odločnim 
odpravljanjem etatistično-birokratskih, tehnokratskih ter regi- 
onalnih, lokalnih in drugih monopolizmov, parcialnih intere- 
sov in preprek, tako da bosta gospodarstvo in samoupravna 
integracija neovirano funkcionirala na enotnem jugoslovan- 
skem gospodarskem področju. Nujne spremembe materialnih 
in družbenih odnosov bomo zagotovili z doslednim spoštova- 
njem ekonomskih zakonitosti in mefil tržno-planske ekono- 

mije ter z izpopolnjevanjem gospodarskega sistema v skladu 
z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabi- 
lizacije, z nujnimi spremembami v političnem sistemu in dru- 
gih institucionalnih okvirih, pri tem pa zagotavljali spoštova- 
nje in izvajanje zakonskih obveznosti in socialističnih norm 
obnašanja. Na tej podlagi bomo omogočili, da bodo delavci 
ekonomsko motivirani za celotno obvladovanje razvoja 
sodobnih proizvajalnih sil, zlasti pa zahtevnejših oblik samou- 
pravne organizacije in integracije gospodarstva ter za struk- 
turne spremembe v jugoslovanskem gospodarstvu, določene 
s tem planom, za krepitev izvozne naravnanosti, pospeševa- 
nje znanstveno-tehnološkega napredka in nenehno poveče- 
vanje dohodka z večjim obsegom proizvodnje in večjo pro- 
duktivnostjo dela. 

2. Občutno zboljšanje učinkovitosti 
gospodarstva Jugoslavije kot podlage 
za pospeševanje gospodarske rasti in 
rasti življenjske ravni delovnih ljudi in 
občanov 

Vzpostavitev stabilnih razmer za zboljševanje materialnih, 
kulturnih, družbenih in drugih pogojev življenja in dela delov- 
nih ljudi in občanov ter nadaljnja krepitev materialne in soci- 
alne varnosti delovnih ljudi kot trajnih ciljev in temeljnih nalog 
jugoslovanske socialistične samoupravne družbe bomo v 
obdobju 1986-1990 uresničevali v mejah realno razpoložljivih 
sredstev za končno porabo, predvsem na podlagi kakovostnih 
in kvantitativnih sprememb v gospodarstvu, ki bodo omogo- 
čile občutno zboljšanje učinkovitosti gospodarjenja. Pri tem 
je posebno pomembno strukturno in znanstveno-tehnololo- 
ško usposabljanje gospodarstva za sodobnejše oblike in višje 
kakovosti gospodarjenja ter ustvarjanje drugih možnosti za 
nenehen dvig individualne in družbene produktivnosti dela. 

3. Preprečevanje visoke inflacije, tako da bomo 
vzpostavljali skladnejše in stabilnejše odnose v 
tokovih družbene reprodukcije in odpravljali 
druge vzroke zanjo 

Ta cilj, ki smo si ga postavili kot bistven pogoj za uspešno 
uresničitev vseh drugih temeljnih ciljev družbenoekonom- 
skega razvoja Jugoslavije v obdobju 1986-1990, bomo uresni- 
čili predvsem: (1) z ustvarjanjem pogojev za vzpostavitev in 
učinkovito delovanje enotnega jugoslovanskega trga; (2) z 
zagotovitvijo popolnega delovanja ekonomske prisile in trž- 
nih sankcij in doslednim spoštovanjem ekonomskih zakonito- 
sti (uporaba tržnih meril realnega vrednotenja dejavnikov in 
rezultatov proizvodnje); (3) z izvajanjem politike normalizacije 
zunanjih finančnih odnosov in zunanje likvidnosti; (4) s finan- 
čno konsolidacijo organizacij združenega dela, bank in vseh 
uporabnikov družbenih sredstev; (5) z vodenjem aktivne in 
konsistentne monetarne in kreditne politike; (6) z odpravlja- 
njem vseh deformacij in nepravilnosti v sistemu delitve 
dohodka. Na teh podlagah moramo že v prvem letu planskega 
obdobja ustvariti pogoje za bistveno manjšo inflacijo in uskla- 
ditev odnosov na vseh področjih družbene reprodukcije. 

4. Krepitev položaja gospodarstva Jugoslavije 
v mednarodnih ekonomskih odnosih in njeno 
učinkovitejše in bolj uravnovešeno vključevanje 
v mednarodno delitev dela in na tej podlagi 
krepitev odprtosti Jugoslavije za enakopravno 
mednarodno ekonomsko sodelovanje 

Ta cilj bomo zagotovili predvsem z odločno usmerjenostjo v 
večji ter kakovostno in strukturno boljši izvoz z razvojem 
sodobnih oblik sodelovanja s tujino (zlasti proizvodne koope- 
racije, skupnih vlaganj in skupnih nastopov na tretjih trgih 
idr.) ter z bilančnim uravnovešenjem celotne ekonomske 
menjave s tujino in s tem tudi s krepitvijo odprtosti Jugoslavije 
za enakopravno mednarodno ekonomsko sodelovanje. Pri 
tem je posebno pomembno, da zagotovimo tako rast izvoza, 
ki mora biti v celoti nad rastjo družbenega proizvoda in nad 
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rastjo uvoza in ki bo prispevala k stabilnemu povečanju 
deleža gospodarstva Jugoslavije v svetovnem izvozu. S tak- 
šno usmerjenostjo bomo z ustreznim reprogramiranjem zuna- 
njih dolgov omogočili, da zmanjšamo zunanjo zadolženost 
države in da bomo obveznosti, ki iz tega izvirajo, spravili na 
25% deviznih prihodkov države v letu 1990 oziroma v meje, ki 
omogočajo uspešen gospodarski razvoj in nadaljnje prilaga- 
janje gospodarstva zahtevam svetovnega trga. 

5. Uspešnejše reševanje problema 
nezaposlenosti, zlasti mladih šolskih kadrov 

Z uveljavitvijo načela solidarnosti vseh zaposlenih do vseh 
nezaposlenih v praksi, z ustrezno razvojno in ekonomsko 
politiko na vseh ravneh, s prilagajanjem sistema izobraževa- 
nja in prekvalifikacije potrebam gospodarstva, s sproščanjem 
pobude za samoaktiviranje, z boljšim izkoriščenjem produk- 
cijskih sredstev ter drugimi ukrepi in delovanjem bomo omo- 
gočili večje produktivno zaposlovanje v vseh okoljih, zlasti 
mladih strokovnih kadrov, tako da bi do leta 1990 znatno 
zmanjšali število nezaposlenih in zaposlili veliko večino šola- 
nih in nezaposlenih kadrov. 

6. Zmanjšanje relativnega zaostajanja pri 
razvoju gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo 

V okviru skupne politike družbenoekonomskega razvoja 
države bomo na podlagi ustavnih obveznosti o politiki hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije z uspešnim uresničevanjem 
celotnega sistema spodbujevalnih ukrepov, predvsem z zdru- 
ževanjem dela in sredstev iz vseh krajev države za uresničitev 
razvojnih programov na teh območjih, pa tudi z drugimi 
ukrepi in delovanjem, ustvarjali pogoje za hitrejši razvoj repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, ki.se v obdobju 1986-1990 štejejo 
za manj razvite, in najhitrejši razvoj SAP Kosovo, da bi v 
primerjavi s povprečno ravnijo razvitosti v vsej Jugoslaviji 
zmanjšali razlike v ravni razvitosti proizvajalnih sil. V sklopu 
širše politike regionalnega razvoja države bomo posebej v 
letnih planskih dokumentih države upoštevali potrebo po 
ustvarjanju ustreznih posebnih pogojev za ustavitev relativ- 
nega zaostajanja pri razvoju SR Srbije izven območij SAP. 

7. Nadaljnje posodabljanje, krepitev in 
podružbljanje sistema splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

Ta temeljni cilj družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije 
bomo uresničili z nadaljnjo krepitvijo in usposabljanjem obo- 
roženih sil, zlasti Jugoslovanske ljudske armade, za uresniče- 
vanje njihovih funkcij in nalog, z nadaljnjim podružbljanjem 
obrambe in varnosti oziroma z nadaljnjim usposabljanjem 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti za 
obrambo in varstvo SFR Jugoslavije. 

III. Projekcija in materialni okviri razvoja 
1. Uresničevanje temeljnih ciljev družbenoekonomskega 

razvoja Jugoslavije temelji na domnevi o uspešnejšem uresni- 
čevanju osnovnih projekcij in materialnih okvirov razvoja 
Jugoslavije v obdobju 1986-1990, ki so opredeljene z ome- 
jeno razpoložljivostjo materialnih in realnih finančnih virov za 
razvoj in z nujnostjo uresničevanja obsežnih kakovostnih 
sprememb v gospodarjenju in razvoju in na tej podlagi na 
domnevi o ponovni vzpostavitvi dokaj dinamičnih in stabilnih 
razvojnih tokov v vsem obdobju 1986-1990. 

2. Kot osnovne projekcije razvoja Jugoslavije v obdobju 
1986-1990, od katerih morajo kot splošnih povprečij izhajati v 
svojih srednjeročnih planih vsi nosilci planiranja v državi, 
določamo: 

2.1. Realni družbeni proizvod celotnega gospodarstva 
mora rasti približno za 4% povprečno na leto. Enako dinamiko 
rasti mora doseči tako družbeni kot tudi individualni sektor 
gospodarstva. S tem bi ustvarili podlago za povprečno 3,7% 
letno rast celotnih razpoložljivih sredstev. V tem okviru bi 

industrija dosegla povprečni letni porast proizvodnje 4,5%, 
kmetijstvo 3,2%, od tega družbeni sektor 5%, individualni pa 
2,6%. Nadpovprečno približno 4,5% razvojno dinamiko bi 
morali doseči tudi promet, gostinstvo in turizem ter drobno 
gospodarstvo. 

2.2. V okviru približno 4,5% rasti fizičnega obsega industrij- 
ske proizvodnje bi morale največjo rast doseči energetske, 
izvozhe in tehnološke panoge, kar bo tudi drugim industrij- 
skim panogam omogočilo višjo "stopnjo od dosedanje. Pri 
proizvodnji kemičnih izdelkov ter proizvodnji nafte in plina je 
treba doseči več kot 7% rast povprečno na leto, pri pridobiva- 
nju premoga in v strojni industriji okrog 6%, pri proizvodnji 
kovin, železa in barvastih kovin okrog 5,5%, pri proizvodnji 
železove rude in nekovin ter pri proizvodnji prometnih sred- 
stev in ladjedelništvu 5% itd. 

2.3. Hkrati s povečanjem stopnje rasti pričakujemo tudi 
precejšnje povečanje fizičnega obsega industrijske proizvod- 
nje. Predvidevamo na primer, da bomo pridobili več elek- 
trične energije, in sicer s 77.179 mil. kwh, kolikor smo jo 
pridobili v letu 1985, na 97.600 mil kwh v letu 1990, premoga s 
70.000 na 92.000 ton, surove nafte s 4.100 na 5.000 milijonov 
ton, naravnega plina z 2.600 milijonov Nm3 na 4.500 milijonov 
Nm3. Večji fizični obseg naturalne proizvodnje predvidevamo 
tudi za druge industrijske proizvode. 

2.4. V kmetijstvu predvidevamo večji pridelek pšenice, in 
sicer s 4.800.000 ton v letu 1985 na več kot 6.500.000 ton v letu 
1990, koruze z 11.600.000 na 15.000.000 ton in precej večji 
pridelek industrijskih rastlin (sladkorne pese, sončnic, soje in 
tobaka), zelenjave, sadja idr. Celotna proizvodnja mesa se 
mora povečati z 1.300.000 v letu 1985 na 1.600.000 ton v letu 
1990, mleka pa s 4.700 na 5.600 milijonov litrov. V okviru 
celotne proizvodnje mesa predvidevamo povečanje količine 
govejega in ovčjega mesa. 

2.5. Izvoz blaga in storitev naj bi se povečal po povprečni 
5,7% stopnji na leto, in sicer s predvidenih 15,6 mrd dolarjev v 
letu 1985 na 26,2 mrd dolarjev v letu 1990 ali več kot za 10,6 
mrd dolajev, kar je v primerjavi s povprečjem v prejšnjem 
petletju precejšnje povečanje. Pri tem računamo na počas- 
nejšo dinamiko rasti uvoza blaga in storitev, in sicer za 5,3% (s 
predvidenih 14,5 mrd dolarjev v letu 1985 na 24,8 mrd dolarjev 
v letu 1990 ali več kot za 10,3 mrd dolarjev). 

2.6. Celotne investicije v osnovna in obratna sredstva 
morajo rasti po povprečni 4,0% stopnji na leto, od tega inve- 
sticije v osnovna sredstva po 3,8% stopnji, v obratna sredstva 
pa po 4,3% povprečni stopnji na leto. Do leta 1990 morajo 
gospodarske investicije v osnovna sredstva rasti po 3,8% 
stopnji povprečno na leto, negospodarske investicije v 
osnovna sredstva pa 3,0% stopnji povprečno na leto. 

2.7. Predvideno rast družbenega proizvoda moramo doseči 
z enakim prispevkom rasti zaposlenosti in rasti produktivnosti 
cjela po približno 2% stopnji povprečno na leto. Realni osebni 
dohodki na zaposlenega se bodo povečevali v mejah predvi- 
dene rasti produktivnosti dela oziroma po približno 1,8% 
stopnji povprečno na leto. V mejah predvidene rasti razpolo- 
žljivih sredstev mora skupna osebna poraba rasti po 4,0% 
stopnji, skupna življenjska raven po 3,8% stopnji, družbeni 
standard pa po 3,2% povprečno na leto. 

3. Kot materialne okvire razvoja, ki so za vse družbene in 
samoupravne nosilce planiranja temelj in okvir pri planiranju 
lastnih ravzojnih ciljev in nalog za obdobje 1986-1990, dolo- 
čamo tale sorazmerja in veličine: 

3.1. V strukturi uporabe družbenega proizvoda bo delež 
vseh razpoložljivih sredstev za porabo med 96,5% in 97%, 
osebna poraba pa bo v tem obdobju ohranila svoj delež iz leta 
1985, torej največ 49%, splošna in skupna poraba1), bo dose- 
gla približno 8%, delež celotnih investicij pa bo največ 39,0% 
- od tega gospodarske investicije v osnovna sredstva najmanj 
17%, v obratna sredstva2) pa okrog 15% in v negospodarske 
investicije do 6,5%. 

3.2. V bilanci oblikovanja in delitve družbenega bruto pro- 
izvoda se bo delež materialnih stroškov zmanjšal z 59,8% v 
letu 1985 na 58,0% v letu 1990; delež amortizacije se bo 
povečal s 4,7% leta 1985 in 6,1% v letu 1990; delež sredstev za 
skupne in splošne družbene potrebe pa bo ostal na doseženi 
ravni 5,6% oziroma 4,3%. 

1) Zajeti so samo materialni stroški splošne in skupne porabe. 
2) Zajet je letni prirastek zalog in materialnih rezerv. 
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3 '3 Stopnja akumulacijske sposobnsoti3) gospodarstva se 
mora povečati s 5,2% v letu 1985 na 6,9% v letu 1990, repro- 
dukcijske sposobnosti4) pa s približno 10% v letu 1985 na 
približno 13% v letu 1990. 

3.4. Pri oblikovanju sredstev za reprodukcijo se bo 
bistveno povečal delež virov iz družbenega sektorja gospo- 
darstva - s 47,4% v obdobju 1981-1985 na približno 59% v - 
obdobju 1986-1990. V tem okviru se bo najbolj povečal delež 
iz sredstev za razširitev materialne osnove dela - s 17,5% v 
obdobju 1981-1985 na približno 25% v obdobju 1986-1990,. 
nato pa iz sredstev amortizacije - z 21,6% na 24%. Ta poveča- 
nja bomo dosegli na račun občutnega zmanjšanja deleža 
sredstev iz negospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti- 
3 približno 20% na približno 15% in največ z zmanjševanjem 
deleža sredstev iz kategorij takoimenovanih drugih virov - s 
13,6% na približno 4%. V manjši meri se bo povečal tudi delež 
sredstev individualnega sektorja gospodarstva, in sicer s 4,5 
na 5,5% ter sredstev prebivalstva - s približno 14% na pri- 
bližno 16%. 

3.5. BV primerjavi z obdobjem 1981-1985 se bo večkratno 
izboljšala učinkovitost investicij, v primerjavi z obdobjem 
1976-1980 pa približno za 12%, tako da bo istočasni mejni 
kapitalni koeficient v obdobju 1986-1990 znašal za celotno 
gospodarstvo skupaj 4,44, za družbeni sektor gospodarstva 
pa 4,69. 

3.6. Za uresničevanje skupnih programov razvoja proizvod- 
nje in izvoza, ki so v 1. točki I. oddelka tretjega dela tega plana 
določeni kot razvojni programi posebnega pomena za celoten 
družbenoekonomski razvoj Jugoslavije v obdobju 1986-1990, 
bomo s samoupravnim združevanjem dela in sredstev (po 
potrebi pa tudi s posebnimi zakoni republik in avtonomnih 
pokrajin) v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah usmer- 
jali zbirno najmanj 70% skupaj načrtovanih sredstev za druž- 
bene bruto investicije v osnovna sredstva.5) 

3.7. V obdobju 1986-1990 bo blagovni uvoz pokrit z blagov- 
nim izvozom na ravni približno 90%, skupaj s storitvami pa se 
bo ta pokritost gibala med 106 in 107%. 

3.8. Celotni zunanji dolg se bo z 20,1 mrd dolarjev ob koncu 
leta 1985 zmanjšal ob koncu leta'1990 na 18,2 mrd dolarjev, 
na področjih s konvertibilnim načinom plačevanja pa z 18,6 
mrd dolarjev na 16,4 mrd dolarjev. V tem obdobju bodo 
zunanji krediti znašali skupaj 16,8 mrd dolarjev, od tega s 
konvertibilnega področja 15 mrd dolarjev. Do 50% teh sred- 
stev bomo uporabljali za uvoz opreme na kredit. 

3.9. S predvidenim povečanjem tekočega konvertibilnega 
deviznega priliva s 13 mrd dolarjev v letu 1985 na 21 mrd 
dolarjev v letu 1990 bi se ob hkratnem zmanjšanju letnih 
anuitet s 5,3 mrd dolarjev v letu 1985 na približno 4,7 mrd 
dolarjev v zadnjih dveh letih planskega obdobja zmanjšala 
stopnja zadolženosti na konvertibilnem področju s približno 
41% v letu 1985 na manj kot 25% v letu 1990. 

3.10. S planiranim presežkom v tekoči plačilni bilanci in 
zboljšanjem salda kreditno-finančne bilance bomo omogočili, 
da se devizne rezerve države povečajo približno za 1,8 mrd 
dolarjev, s čimer bomo v deviznih rezervah zagotovili pokri- 
tost tekočih deviznih plačil za dva in pol meseca. 

Najpomembnejši kazalniki projekcije razvoja 
- stopnja rasti 

cene v letu 1985 

3) Akumulacijska sposobnost - kot razmerje sredstev za razširitev materi- 
alne osnove dela, del sredstev (30%) rezerv in del sredstev (40%) skupne 
porabe po povprečno uporabljenih poslovnih sredstvih, projekcija Zavoda o 
cenah v letu 1985. 

4) Reprodukcijska sposobnost - kot razmerje med akumulacijo (pod 3) in 
amortizacijo na podlagi povprečno uporabljenih poslovnih sredstev. 

5) Predlagani odstotek izvira iz uvodnega bilančnega ugotavljanja sredstev, 
potrebnih za uresničevanje skupnih razvojnih programov, ki so posebnega 
pomena za celotni družbenoekonomski razvoj, in možnosti za njihovo uresniče- 
vanje iz razpoložljive družbene akumulacije. Končna številka bo dobljena iz 
dokončno ugotovljenih možnosti za uresničevanje skupih razvojnih programov, 
ki so posebnega pomena za celotni razvoj, v okviru širše obdelave III. dela 
tega plana, ki šele sledi v sklopu uresničevanja posebnega programa aktivno- 
sti v zvezi s pripravo manjkajočih sistemskih programskih, bilančnih in drugih 
elementov družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

6) Z oceno za leto 1985. 

1981-1985 1986-1990 

Družbeni proizvod 
Celotno gospodarstvo 
- družbeni sektor 
- individualni sektor 
Industrija 
Kmetijstvo 
Razpoložljiva sredstva 
Zaposlenost in produktivnost 
v gospodarstvu družbenega sektorja 
Zaposlenost 
Produktivnost dela 
Realni osebni dohodki na 
zaposlenega - skupaj 
Ekonomska menjava s tujino 
Izvoz blaga in storitev 
Uvoz blaga in storitev 
Življenjska raven 
Skupaj 
Osebna poraba 
Družbeni standard 
Bruto investicije v osnovna sredstva 
Skupaj 
Gospodarske investicije 
Negospodarske investicije 
Od tega: 
- stanovanjska graditev 
- družbene dejavnosti 
- družbenopolitične skupnosti 
in organizacije 

1,1 
0,9 
1,9 
2,9 
2,6 
1,5 

2.4 
-1,5 

-5,5 

0,6 
-6,2 

-1,3 
-0,7 
-4,2 

-6,6 
-6,5 
-6,8 

-4,0 
-15,0 

-21,2 

4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
3,2 
3,7 

2,0 
2,0 

5.7 
5,3 

3.8 
4,0 
3,2 

3,6 
3,8 
3,0 

3,2 
2,2 

1,2 

IV. Porizvodna usmeritev in strukturne 
spremembe 
1. Smeri in merila za strukturne spremembe 

1.1. S tem planom določamo-tiste strukturne spremembe v 
jugoslovanskem gospodarstvu v obodbju 1986-1990, ki so v 
funkciji uresničevanja dolgoročnih ciljev in nalog družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije, zlasti pa smotrnega in 
učinkovitega aktiviranja razpoložljivih delovnih, zgrajenih, 
naravnih in drugih virov na tej podlagi čim popolnejšega 
zadovoljevanja potreb, predvidenih s strateškimi materialnimi 
bilancami države, ter zagotavljanje trajnih pogojev za poveča- 
nje izvoza in omejitev reprodukcijskih in razvojnih potreb po 
uvozu na raven plačilnobilančnih možnosti države. Programi, 
s katerimi se uresničujejo te strukturne spremembe, morajo 
zadovoljevati mednarodna merila rentabilnosti in ekonomič- 
nosti, da bi uspešno uresničevali te cilje. 

1.2. Iz izrazito omejene možnosti za financiranje investicij 
iz realne domače akumulacije ter iz zunanjih kreditnih virov v 
celotnem obdobju 1986-1990 izhaja, da je nujna skupna 
usmeritev v zelo ozko selekcijo skupnih razvojnih programov, 
ki so posebnega pomena za celotni družbenoekonomski raz- 
voj države s stališča učinkovitega odpravljanja največjih 
notranjih in zunanjih omejitev za gospodarsko rast Jugosla- 
vije v dolgoročnem obdobju. Ta selekcija je obvezni sestavni 
del planov vseh republik in avtonomnih pokrajin ter ustreznih 
samoupravnih organizacij in skupnosti za obdobje 1986-1990 
in se sme nanašati le na programe s področij, za katere je z 
družbenim planom Jugoslavije7 obvezna skupna razvojna 
politika: energetike določenih strateških surovin, posameznih 
osnovnih kmetijskih pridelkov, znanosti in tehnologije, pro- 
meta in ekonomskih odnosov s tujino. 

1.3. Na tej podlagi bomo z ukrepi skupne razvojne in eko- 
nomske politike Jugoslavije v obdobju 1986-1990 podpirali 
tako proizvodno usmeritev in strukturne spremembe, ki zado- 
voljujejo tale merila: 

1.3.1. Razvoj proizvodenj, ki neposredno ali posredno 
zagotavljajo krepitev cenovnega in po kakovosti mednarodno 
konkurenčnega izvoznega potenciala gospodarstva, vštevši 

7) V skladu z 8. točko odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

36 
priloga poročevalca 



tudi nadomestitev uvoza, ki ustreza mednarodnim merilom 
rentabilne in ekonomične proizvodnje. 

1.3.2. Popolnejše in učinkovitejše izkoriščanje obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti z njihovo modernizacijo, rekonstruk- 
cijo, preusmeritvijo in posodabljanjem celotne organizacije 
dela. Zaradi strožjih ekonomskih meril domačega in svetov- 
nega trga ter zaradi uspešnejšega vključevanja v mednarodno 
delitev dela na kakovostno novih podlagah bomo preučili 
večino obstoječih proizvodnih programov in po potrebi izde- 
lali programe za njihovo prilagajanje, preusmerjanje in za 
Htbvacije s širšo delitvijo dela ter povezovanjem na podlagi 
združevanja dela in sredstev. Hkrati bomo uvajali nove oblike 
proizvodnje in poslovanja visoke učinkovitosti (večizmensko 
delo, podaljšanje obratovalnega časa, kontinuirano proizvod- 
njo, spodbujanje produktivnejšega dela, zmanjševanje stro- 
škov proizvodnje in transporta idr.). 

1.3.3. Večja proizvodnja energije, osnovnih surovin in 
hrane, da bi zadovoljili domače potrebe, zmanšali uvozno 
odvisnost in omogočili večji izvoz proizvodov višje stopnje 
obdelave. Pri pridobivanju in porabi energije, surovin in v 
drugih reprodukcijskih potrebah bomo dosegli maksimalno 
smotrnost in kar najbolj varčevali, zlasti v industriji, kar bomo 
upoštevali pri rekonstrukciji in modernizaciji obstoječih zmo- 
gljivosti. 

1.3.4. Razvoj predelovalnih in storitvenih zmogljivosti, ki se 
opirajo na domače vire ter znanstvene in tehnične dosežke, 
so pa izvozno naravnane in lahko v večji meri kooperirajo z 
industrijo v tujini. Glavno težišče pri tem je na pospešenem 
razvoju tehnološko intenzivne industrije (elektronika, oprema 
za avtomatizacijo, proizvodnja elementov, sestavov in agrega- 
tov, elektrooprema, procesni postroji, rudarski, kmetijski in 
gradbeni stroji, prometna sredstva in oprema idr.), k čemer 
mora prispevati tudi oblikovanje močnih raziskovalno-razvoj- 
nih centrov. Podpirali bomo tudi hitrejši razvoj turizma, drob- 
nega gospodarstva ter drugih proizvodnih in storitvenih 
dejavnosti, ki ob sorazmerno nizkih vlaganjih dajejo visoke 
učinke pri porastu dohodka in zaposlenosti. 

1.3.5. Kompletiranje sistema magistralnih prometnih poti 
in magistralnih sistemov zvez, hitrejši razvoj železniškega, 
pomorskega in rečnega prometa ter integralnega transporta 
in zvez in v zvezi s tem ustrezen razvoj in porast proizvodnje in 
storitev tistih dejavnosti, ki bodo zagotavljale in spremljale 
takšen razvoj na področju prometa in zvez. 

1.4 Težišče pri uresničevanju proizvodne usmeritve bo na 
uresničevanju skupnih programov razvoja, proizvodnje in 
izvoza na podlagi združevanja dela in sredstev na vsem jugo- 
slovanskem gospodarskem področju. Pripravo teh progra- 
mov in dogovarjanje o njih bomo podpirali na področjih 
energetike, rudarstva, metalurgije, kmetijstva, prometa, 
turizma in posameznih kompleksov tehnološko intenzivne 
industrije (elektronika, robotika, proizvodnja opreme, avto- 
mobilska industrija idr.) ter drugih proizvodnih dejavnosti, ki 
so opora za proizvodnjo blaga in opravljanje storitev za izvoz 
ter nadomeščanje uvoza, prispevajo pa tudi k stabilnosti 
domačega trga ter povečanju zaposlovanja in dohodka. 

2. Proizvodnja in storitve za izvoz 
2.1. Z ukrepi skupne razvojne in ekonomske politike bomo 

posebej podpirali hitrejši razvoj izvozno naravnanih proizvod- 
nih in storitvenih dejavnosti, ki lahko dosežejo nujen mini- 
mum konkurenčnosti oziroma dohodkovne in devizne uspeš- 
nosti pri poslovanju s tujino, zlasti tistih, ki zagotavljajo, da se 
blago in storitve z višjo stopnjo tehnično-tehnološkega raz- 
voja, lastno znanje ter proizvodne izkušnje plasirajo v tujini in 
na tej podlagi ustvarjajo pomemben neto devizni učinek. Na 
podlagi tega morajo precejšen delež v strukturi skupnega 
izvoza doseči: kovinsko-predelovalna industrija, proizvodnja 
gotovih tekstilnih izdelkov, proizvodnja usnjene obutve in 
galanterije, proizvodnja pohištva, kmetijsko-živilski sektor in 
investicijska dela v tujini. Izvoz domačih surovin bomo omejili 
na manjšo mero, spodbujali pa bomo njihovo konkurenčno 
plasiranje na tuji trg v višjih fazah predelave. Prizadevali si 
bomo tudi, da zmanjšamo izvoz žaganega lesa, precej pa 
povečamo izvoz končnih izdelkov iz lesa; namesto preje in 
tkanin bomo v večji meri izvažali gotove tekstilne izdelke; 
izvoz predelave kavčuka z izvozom prometnih sredstev, 
strojne industrije idr.; izvoz kemičnih izdelkov z večjim izvo- 
zom kemičnih predelav ipd. Na tej podlagi bomo zlasti z 

ukrepi in delovanjem za zboljšanje organiziranosti gospodar- 
stva za uresničevanje izvoznih programov premoščali razdro- 
bljenost jugoslovanskega izvoza ter uvoz in izvoz istovrstnih 
surovin in polizdelkov. 

2.2. Glavni nosilec večjega izvoza in pomembnejših deviz- 
nih učinkov bo kovinsko-predelovalna industrija, v njenem 
okviru pa zlasti strojna industrija, elektrostrojna industrija in 
ladjedelništvo. Izvoz proizvodov kovinsko-predelovalne indu- 
strije mora rasti približno 8% na leto, od tega bomo več kot 
60% plasirali na konvertibilni trg. 

2.2.1. Glavno težišče bo na izvozno in tehnološko intenziv- 
nih proizvodnih programih, predvsem hitrejšem razvoju in 
rasti proizvodnje opreme za avtomatizacijo vseh vrst del v 
industriji in rudarstvu, transportu in terciarnih dejavnostih, 
znatno večji proizvodnji električnih in elektronskih naprav in 
komponent za merilno in regulacijsko tehniko, naprav za 
avtomatizacijo krmiljenja v industriji, varstvo in upravljanje 
elektroenergetskih in drugih sistemov, sistemov signalizacije, 
prenosa in obdelave podatkov ter logičnega programskega 
krmiljenja. 

2.2.2. Pri proizvodnji kapitalne opreme se bomo usmerili na 
kompletiranje postrojev in tehnologije za hidrocentrale in 
termocentrale, transportno-skladiščne sisteme, melioracijske 
in irigacijske sisteme, objekte za živilsko industrijo in kmetij- 
stvo ter objekte za del predelovalne industrije. Poleg tega 
bomo ustvarili pogoje tudi za hitrejši razvoj proizvodnje orod- 
nih strojev, cestno-gradbenih in kmetijskih strojev ter pnev- 
matičnih, hidravličnih in drugih naprav in komponent. 

2.2.3. V sklopu proizvodnje prometnih sredstev bodo 
pomembnejši izvozni izdelki avtomobili z majhno porabo 
goriva, avtobusi, dostavna in terenska vozila s sodobnejšimi 
tehnično-tehnološkirhi rešitvami in obliko. Na podlagi skup- 
nih programov proizvodnje in izvoza na konvertibilno 
področje, zlasti v ZDA, bomo aktivirali zmogljivosti in pospe- 
šili nadaljnji razvoj avtomobilske industrije Jugoslavije. 

2.2.4. Podpirali bomo popolnejše izkoriščanje možnosti za 
dinamičnejšo rast izvoza ladjedelništva in posodabljali proiz- 
vodni program. 

2.2.5. Ustvarjali bomo ugodnejše pogoje in trajnejše vire 
sredstev za kreditiranje izvoza opreme in ladij. 

2.3. V kemični industriji bomo poleg farmacevtskih in koz- 
metičnih preparatov (ob postopnem osvobajanju od tujih 
licenc) ter novih izolacijskih materialov podpirali razvoj proiz- 
vodnje na bazi biokemije. 

2.4. Povečanje izvoznih in neto deviznih učinkov tekstilne, 
lesne in usnjarsko-predelovalne industrije bo temeljilo na 
nadaljnjem povečanju obsega, zboljševanju kakovosti in 
oblike končnih, zlasti novih izdelkov, ter na intenzivnejšem 
razvoju domače surovinske baze. 

2.5. Razpoložljiva surovinska baza omogoča nadaljnje 
povečanje obsega izvoza lesnopredelovalne industrije, 
zaradi česar moramo hkrati povečati stopnjo obdelave, zbo- 
Ijšati kakovost in asortiment ter doseči večjo izvirnost pri 
oblikovanju. Z ukrepi ekonomske politike moramo zagotoviti 
ugodnejše kreditne in druge pogoje za pripravo proizvodnje 
za izvoz ter selektivno spodbujati izvoz izdelkov višjih faz 
obdelave. 

2.6. Izvozna naravnanost drugih predelovalnih panog in 
industrijskih dejavnosti mora temeljiti na nadaljnji specializa- 
ciji, delitvi dela in skupnem nastopu organizacij združenega 
dela pri izvozu in na tej podlagi na večjem obsegu in večjih 
serijah, toda zoževanju game izvoznih izdelkov, 

2.7. Za uresničevanje izvoznih programov v industriji, pred- 
vsem pa pri rekonstrukciji in modernizaciji obstoječih zmo- 
gljivosti, in za uvedbo novih tehnologij bomo vložili približno 
1.400 milijonov dinarjev. 

2.8. Popolneje bomo izkoriščali velike potenciale turistič- 
nega gospodarstva, da bi tako precej povečali devizni priliv. 

2.8.1. Politika razvoja turizma bo predvsem v funkciji čim 
večjega deviznega priliva oziroma večje turistične porabe 
tujcev, s težiščem na kompleksnih razvojnih programih, 
usmerjenih v intenzifikacijo sedanje turistične ponudbe, nav- 
tični turizem, tranzitni turizem, skupna vlaganja s tujimi par- 
tnerji, razvoj individualnega sektorja v turizmu, razvoj 
ponudbe družbenega sektorja v standardnih in drugih speci- 
fičnih oblikah turizma itd. 

2.8.2. Z ukrepi razvojne ekonomske politike bomo podpirali 
dogovarjanje in uresničevanje skupnih razvojnih programov v 
turizmu, usmerjenih v bistveno povečanje deviznega priliva. S 
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7% letno rastjo tujskega turističnega prometa in 12% pov- 
prečno letno rastjo registriranega deviznega priliva bomo v 
letu 1990 dosegli 2,1 mrd dolarjev deviznega priliva oziroma 
3,2 mrd dolarjev skupne turistične devizne porabe. Za uresni- 
čevanje teh razvojnih nalog bo potrebnih 330 mrd din investi- 
cij v družbenem sektorju turističnega gospodarstva. 

2.8.3. Z ukrepi razvojne in tekoče ekonomske politike bomo 
ustvarjali pogoje: za krepitev akumulacijske in reprodukcijske 
sposobnosti turističnega gospodarstva; za krepitev procesa 
združevanja dela in sredstev turističnega gospodarstva z dru- 
gimi dejavnostmi zaradi uresničevanja skupnih razvojnih pro- 
gramov, zlasti v tujskem turizmu; za organiziranejši nastop na 
turističnem trgu; za krepitev konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva na mednarodnem turističnem trgu; za učinkovi- 
tejše usmerjanje deviz iz turizma v družbene tokove in večje 
izkoriščanje tujskega turizma kot dodatnega trga za plasma 
proizvodov in storitev; v skladu s tem bomo spremenili in 
dopolnili ustrezne predpise, pomembne za učinkovitejši raz- 
voj turizma. . 

2 9 Ustvarjali bomo ugodnejše možnosti za nadaljnje pove- 
čanje obsega gradbenih del v tujini, ki pomembno prispevajo 
k zboljšanju plačilno-bilančnega položaja države in k ublažitvi 
problema nezaposlenosti gradbeniških zmogljivosti v državi. 
Pri tem je posebno pomembno, da zagotavljamo možnosti za 
nadaljnji prodor na svetovni trg, zlasti v države v razvoju, to pa 
predvsem z usposabljanjem delovnih organizacij za prevzem 
kompletnih investicijskih posegov z zaokroženim tehnično- 
tehnološkim in finančnim kompleksom. Zboljšali bomo seda- 
nje in iskali nove oblike za nastop ter za skupno organizirano 
raziskovanje in osvajanje novih trgov, da bi izboljšali in razši- 
rili investicijska dela v tujini. Te dejavnosti bomo podpirali 
tudi z ustreznimi ukrepi ekonomske politike in drugimi ukrepi, 
vštevši tudi ustrezno kreditno podporo investicijskih del v 
tujini zlasti ko gre za prevzem graditve pomembnejših in 
kompletnih objektov, v katere se vgrajujeta domača oprema 
in material. 

3. Energetika 
3.1. S skupnimi plani in skupnimi programi razvoja na 

področju energetike bomo opredelili potreben obseg graditve 
energetskih zumogljivosti, mehanizme za njihovo uresničeva- 
nje ter ustrezne mehanizme samoupravne in družbene kon- 
centracije investicijskih sredstev, potrebnih za te namene. 

V okviru skupne energetske politike bomo ustvarili pogoje 
za vzpostavitev enotnega energetskega sistema države, v 
katerem bomo na samoupravnih podlagah skupaj planirali 
proizvodnjo in porabo energije ter oblikovali enotna merila za 
razvoj in graditev energetskih zmogljivosti, ki lahko dajo 
zanesljive učinke in zmanjšajo uvozno odvisnost ter določili 
skupna merila za oblikovanje cen. V ta merila bodo vključeni 
tudi stroški za varstvo in revitalizacijo življenskega okolja ter 
za reševanje drugih problemov, ki nastajajo z graditvijo ener- 
getskih objektov. •- 

3 2. Razvoj energetike bo temeljil na ekonomsko opraviče- 
nem razvoju in smotrnem izkoriščanju domačih energetskih 
virov, na razvoju in ekonomsko smotrnem izkoriščanju 
riekonvencionalnih virov epergije, nujnem uvozu, povečanju 
učinkovitosti v proizvodni, transportu in transformaciji, na 
smotrni uporabi in varčevanju vseh oblik energije. Ukrepali 
bomo in delovali, da povečamo učinkovitost dela elektrarn, 
zmanjšamo izgube pri prenosu in distribuciji električne ener- 
gije, zmanjšamo izgube pri predelavi nafte, povečamo koefici- 
ent izkoriščenosti energetskih surovin in zmanjšamo uporabo 
energije na enoto družbenega proizvoda, da bi se razmerje 
med stopnjo rasti porabe primarne energije in stopnjo rasti 
družbenega proizvoda približalo ravni, ki jo dosegajo v indu- 
strijsko razvitih državah. Na teh podlagah se mora specifična 
poruba energije na enoto družbenega proizvoda do leta 1990 
zmanjšati približno za 1/3 v primerjavi s prejšnjim desetletnim 
obdobjem. 

3.3. Težišče pri razvoju energetike bo bistveno večja proiz- 
vodnja in oplemenitenje premoga,'intenzivna graditev hidro- 
elektrarn in termoelektrarn z veliko močjo na enoto na eko- 
nomsko ugodnih nahajališčih premoga in začetek izkorišča- 
nja odkritih nahajališč nafte in plina ter graditev jedrskih 
elektrarn. Prednost bomo dali graditvi elektroenergetskih 
objektov na bazi izkoriščanja lignita v kosovskem in drugih 
večjih premogovniških bazenih lignita ter graditvi hidroelek- 

trarn na porečjih (Drina, Sava, Drava, Mura) ter na manjših 
vodnih tokovih z večnamenskim izkoriščanjem voda, skupni 
program jedrskih elektrarn pa se bo na bazi enotne tehnolo- 
gije jedrskega gorivnega ciklusa razvijal kot integralni del 
celotnega razvoja energetike, v katerem bomo na podlagi 
enotnih meril ugotavljali ekonomsko opravičenost in predno- 
stni vrstni red za graditev vsakega posameznega objekta. 

3.4. Za predvideni razvoj industrije in zadovoljevanja 
potreb prebivalstva in drugih potrošnikov bomo zgradili nove 
energetske zmogljivosti v elektrogospodarstvu s približno 
3.500 MW, s katerimi bomo z večjim izkoriščanjem obstoječih 
zmogljivosti pridobili skupaj približno 98 mr kWh električne 
energije. Premoga bomo pridobili približno 92 milijonov ton, 
surove nafte približno 5 milijonov ton in naravnega plina 
približno 4,5 milijarde Nm2. 

3 5 Na vseh možnih nahajališčih v državi bomo intenzivno * 
in sistematično raziskovali konvencionalne, nove in obno- 
vljene energetske vire. Energetske vire v tujini bomo razisko- 
vali predvsem v državah v razvoju. 

3.6. Intenzivirali bomo raziskovanja pri osvajanju novih teh- 
nologij za pridobivanje in čim boljše izkoriščanje energije ter 
pri proizvodnji energetske opreme. Omogočili bomo hitrejše 
vključevanje domače strojne industrije za večjo proizvodnjo 
opreme za rudnike in termoelektrarne ter za proizvodnjo 
opreme za jedrske elektrarne. V ta namen bomo prek ustrez- 
nih splošnih združenj opredelili z vsemi tehničnimi parametri 
in standardi potrebe, da bi domači strojni industriji omogočili 
zanesljiv plasma in omogočili njeno večje vključevanje v med- 
narodno delitev dela. 

3.7. Celotna družbena sredstva, vložena v energetiko, 
bomo stalno revalorizirali na podlagi realno določene ozi- 
roma samoupravno dogovorjene amortizacije zaradi realnej- 
šega določanja cen ter spodbujanja združevanja dela in sred- 
stev. Z aktivno politiko na področju energetike, ki bo dolo- 
čena v dogovoru o dolgoročnem razvoju energetike do leta 
2000, bomo na podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije zagotovili, da bodo v prvih letih plan- 
skega obdobja vzpostavljene in dosežene iz paritete cen 
posameznih oblik energije in s tem zagotovili najmanj tretjino 
sredstev za razširjeno reprodukcijo iz lastne akumulacije, s 
čimer se bo hkrati smotrno uporabljala energija, predvsem v 
industriji, in zmanjšala ta poraba na enoto proizvoda. 

3.8. Organizacije združenega dela s področja energetike se 
bodo organizirale in povezale na dohodkovnih podlagah, 
proizvajalci in porabniki energije pa se bodo neposredno 
delovno in ekonomsko povezali. 

3.9. Za uresničitev tehnično in ekonomsko optimalnega 
obsega graditve energetskih zmogljivosti bomo zagotovili, da 
bo znašal delež investicij v energetiko v skupnih gospodar- 
skih investicijah najmanj 15% oziroma najmanj 35% vseh 
investicij v industriji. 

3.10. Glavni viri sredstev za razvoj energetike bodo; lastna 
sredstva organizacij združenega dela s področja energetike, 
združena sredstva porabnikov energije; sredstva, ki se zago- 
tavljajo z nadomestili na ceno proizvajalcev energije, samo- 
prispevki, javnimi posojili in usmerjanjem prihrankov obča- 
nov; sredstva iz dela dohodka energetike, ki so rezultat 
izjemno ugodnih naravnih pogojev ali izjemnih ugodnosti na 
trgu ali drugih izjemnih ugodnosti pri ustvarjanju dohodka, 
domači in tuji finančni in komercialni krediti. 

3.11. Omogočili bomo, da se tudi v tem obdobju zagotovi 
del sredstev za modernizacijo obstoječih in odpiranje novih 
premogovnikov in eksploatacijskih polj nafte in plina na na£'n 

in pod pogoji, kot se je to zagotavljalo v obdobju 1981-1982. 
3.12. Določili bomo skupna merila o identifikaciji dela 

dohodka v energetiki, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, ter 
osnove in merila za njegovo usmerjanje. Objektivizirali bomo 
osnove in merila o deležu v skupnem prihodku oziroma 
dohodku v sorazmerju s prispevkom in kontinuirano preskrbo 
z energijo ter vloženim delom in sredstvi. 

3.13. Določili bomo enotna merila za izbiro optimalnih ener- 
getskih enot in tehnično-tehnoloških ter energetskih parame- 
trov opreme in postrojev za HE, TE in jedrske elektrarne, 
pogoje za skupno izbiro tujih kooperantov, licenc in drugih 
oblik prenosa tehnologije za proizvodnjo "tiste neosvojene 
opreme, za katero je taka pomoč nujna. 

3.14. Določili smo enotno metodologijo za določanje in 
spremljanje energetskih bilanc in zagotovili obveščanje 
porabnikov o smotrni porabi energije. 
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3.15. Sprejeli bomo predpise o merjenju porabe vseh oblik 
energije, o ustanovitvi in pristojnosti energetskih inšpekcij ter 
predpise o uvedbi in pogojih za pridobitev znaka energetske 
kakovosti. 

4. Osnovne surovine 
4.1. Ustvarjali bomo pogoje za večjo prozvodnjo osnovnih 

surovin in primarnih proizvodov v metalurgiji, nekovinah, 
kemičhi, tekstilni in usnjarski industriji ter gozdarstvu, da bi 
odpravili neusklajenost v dosedanjem razvoju bazičnega in 
predelovalnega dela proizvodnje in zagotovili stabilno pre- 
skrbo predelovalnih, predvsem pa izvozno naravnanih zmo- 
gljivosti. Razvoj proizvodnje določenih osnovnih surovin in 
primarnih proizvodov bomo zagotovili z intenzivnim razisko- 
vanjem in aktiviziranjem nahajališč mineralnih surovin, s smo- 
trnim in učinkovitim investiranjem v rekonstrukcijo, moderni- 
zacijo in graditev potrebnih zmogljivosti, z ekonomskim in 
tehnološkim optimumom pri proizvodnji, smotrno porabo in 
zmanjšanjem specifične porabe energije in surovin na enoto 
proizvoda in z večjim izkoriščanjem sekundarnih surovin. 

4.2. Z boljšim izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti in gra- 
ditvijo novih rudnikov kovin in nekovin z zmogljivostmi za 
oplemenitenje in obogatenje rud, topilnic v metalurgiji ter 
zmogljivosti nekovinskih surovin in bazične kemije ter z razši- 
ritvijo površin pod industrijskimi rastlinami, z gojitvijo nasa- 
dov in sekom bodo povečali proizvodnjo: železove rude, suro- 
vega železa in jekla, aluminija, bakra, svinca in cinka, soli 
(natrijev klorid), surovin na ognjevzdržen material, azbe- 
stnega vlakna, kaolina in pirofilita, surovin za umetna gnojila 
(dušikova in fosforna), surovin za sredstva za varstvo rastlin, 
surovin za umetne snovi, surovin za kemična vlakna, farma- 
cevtskih surovin, surovin za proizvodnjo gume, tehničnih 
plinov in kalcijevega karbida, tekstilnih naravnih vlaken (bom- 
baž, naravna svila, konoplja, lan in volna), surovih kož, lesnih 
surovin za celulozno vlakno, lesne plošče in kurjavo. 

4.3. Proizvodnjo jekla bomo povečali s sedanjih 4,4 na 5,6 
milijona ton, pri tem pa povečali prodobivanje železove rude s 
5,5 na 7,7 milijona ton in zagotovili boljšo kakovost železove 
rude in premoga za koksanje iz uvoza. Graditev zmogljivosti 
elektro jekla bomo uskladili z možnostmi za zagotovitev jeklo- 
vih odpadkov in električne energije. Proizvodnja aluminija se 
bo povečala s 325 na približno 350 tisoč ton, bakra s 140 na 
160 tisoč ton, svinca s 110 na 160 tisoč ton in cinka s 95 na 130 
tisoč ton! 

4.4. Povečali bomo proizvodnjo določenih nekovinskih 
surovin, zlasti pa kremenovega peska in kvarcita z 2,5 na 3,5 
milijona ton, azbestnega vlakna z 10 na 60 tisoč ton, soli s 450 
na 1.100 tisoč ton, surovin za ognjevzdržen material (magne- 
zit, ognjevzdržne gline in kaolin idr.) s 650 na 800 tisoč ton ter 
surovin za proizvodnjo gradbenega materiala. 

4.5 V kemični industriji bomo povečali proizvodnjo bazič- 
nega materiala, surovin in intermediatov za latno reproduk- 
cijo in sintetičnega materiala na bazi petrokemije in premoga. 
Povečali bomo proizvodnjo kemikalij za kmetijstvo, in sicer s 
4,3 na 5,9 milijona ton, nato surovin za sintetična vlakna (na 
120 tisoč ton), farmacevtskih surovin s 410 na 900 tisoč ton, 
tehničnih plinov z 1,1 na 2,0 milijona ton, aktivnih snovi za 
pesticide s 4,4 na 10 tisoč ton in surovin za gumarsko indu- 
strijo z 80 na 300 tisoč ton. 

4.6. V tekstilni in usnjarski industriji bomo omogočili boljšo 
preskrbo predelovalnih zmogljivosti in porast proizvodnje, 
predvsem za izvoz, za večjo proizvodnjo in smotrnejšo upo- 
rabo domačih surovin, zlasti regenerativnega izvora (indu- 
strijske rastline, živinoreja, nato kemičnih in sekundarnih 
surovin. 

4.7. Proizvodnjo naravnih vlaken (bombaž, volna, naravna 
svila, lan in konoplja) bomo s sedanjih 12 povečali na 45 tisoč 
ton, surove kože s sedanjh 90 na 140 tisoč ton in kemičnih 
vlaken s 150 na 200 tisoč ton. 

4.8. Povečali bomo obseg in kakovost gozdarsko-gojitvenih 
del, zlasti pa pogozdovanje in plantažno in intenzivno gojenje 
nasadov in degradiranih gozdnih zemljišč, povečali surovin- 
sko bazo, zmanjšali erozijo, hudournike in poplave ter zbo- 
Ijšaii varstvo človekovega okolja. Omogočili bomo večjo seko, 
in sicer s 5.500 na 6.900 tisoč m3 in smotrnejše izkoriščanje 
gozdov in posekane lesne mase, da bi lahko čim bolj zadovo- 
ljevali potrebe uporabnikov po lesni surovini. 

5. Kmetijstvo 
5.1. S skupno razvojno politiko bomo omogočili precej 

popolnejše in smotrnejše izkoriščanje zemljišča ter drugih 
proizvodnih potencialov v kmetijstvu, da bi dosegli obseg in 
strukturo proizvodnje, ki sta potrebna za zadovoljevanje 
porabe v državi, ustvarjanje ustreznih rezerv in dinamično rast 
izvoza kmetijskih proizvodov iz živil. S široko uporabo sodob- 
nih dosežkov znanosti, tehnologije in biotehnologije, z ugod- 
nejšim izkoriščanjem zemljišča, vode in drugih dejavnikov 
proizvodnje bomo občutno povečali donose, izboljšali živino- 
rejo, zlasti v hribovsko-planinskih območjih in zagotovili 
potrebno proizvodno strukturo. 

5.2. Z ukrepi skupne razvojne in ekonomske politike bomo 
ustvarili take možnosti za gospodarjenje, ki bodo zagotovile 
ekonomsko motiviranost organizacij združenega dela na 
področju kmetijstva, živilske industrije, turizma, trgovine, 
industrije reprodukcijskega materiala in opreme za kmetijstvo 
in individualnih kmetijskih proizvajalcev za združevanje sred- 
stev in dela, da bi povečali vlaganja v razvoj družbenoorgani- 
zir^ne blagovne kmetijske proizvodnje in izvoz kmetijskih 
proizvodov in živil. 

5.3. Proizvodna naravnanost bo usmerjena v hitrejši razvoj 
primarne kmetijske proizvodnje. V prednostnem vrstnem redu 
poudarjamo pomen večjega pridelka žita, voluminozne krme, 
mesa, mleka, oljnih kultur (sončnic, soje, oljne repice), slad- 
korne pese, tobaka, zelenjave, sadja, grozdja in drugih kmetij- 
skih proizvodov, ki se lahko uspešno plasirajo na domačem in 
tujem trgu. 

5.4. Z ukrepi razvojne in ekonomske politike na področju 
kmetijstva bomo podpirali zlasti dogovarjanje in uresničeva- 
nje jugoslovanskega programa proizvodnje 15 milijonov ton 
koruze kot bistvenega pogoja za stabilno rast živinorejske in 
skupno rast kmetijske proizvodnje ter za pomembno rast 
celotnega izvoza kmetijskih proizvodov. Pri obstoječem 
deležu površine, zasejane s koruzo, v celotnem obdelovalnem 
zemljišču bomo dosegli planirano rast proizvodnje koruze, 
tako da bomo povprečne donose povečali s 5,5 do 6,0 tone na 
hektar. 

5.5 Pridelovanje pšenice bomo stabilizirali v obsegu nad 6 
milijonov ton na leto, z učinkovitejšimi ukrepi ekonomske 
politike in drugim delovanjem pa bomo ustvarjali možnost za 
odkup najmanj 3,6 milijona ton. Povečali bomo tudi pridelek 
drugih žit, neoluščenega riža, rži, ječmena in ovsa. 

5.6. Pri pridelovanju industrijskih rastlin bomo omogočili, 
da bomo nehali uvažati jedilno olje, da bo hitreje raslo pride- 
lovanje soje in da bomo stabilizirali pridelovanje sladkorne 
pese na ravni potreb predelave v tovarnah sladkorja. 

5.7. S predvsem očitno večjo proizvodnjo voluminozne in 
sončne krme ter s smotrnejšim izkoriščanjem naravnih virov 
krme bomo ustvarili možnosti za hitrejši, stabilnejši in gospo- 
darnejši razvoj živinoreje. 

5.8. Podpirali bmo dogovarjanje in uresničevanje skupnih 
razvojnih programov za povečanje proizvodnje drugih strate- 
ških kmetijskih proizvodov. S skupnimi programi večf)E eko- 
nomske opravičenosti bomo pritegnili dodatna investicijska 
sredstva, nujna za rast proizvodnje, predvsem osnovnih kme- 
tijskih proizvodov, zlasti pa žita, mesa, mleka, industrijskih 
rastlin idr. S skupnimi programi razvoja moramo do leta 1990 
aktivirati tudi vse obstoječe hidromelioracijske sisteme, zlasti 
pa sistem Donava-Tisa-Donava. 

5.9. Uresničevanje skupnih programov proizvodnje in 
izvoza bo temeljilo na samoupravnem združevanju dela in 
sredstev na dolgoročnejših osnovah med organizacijami 
združenega dela v kmetijstvu, združenimi kmeti, organizaci- 
jami živilske industrije, industrije reprodukcijskega materiala, 
prometnimi in turističnimi organizacijami, bankami, znanstve- 
noraziskovalnimi institucijami in drugimi subjekti, zainteresi- 
ranimi za razvoj kmetijske proizvodnje. Ekonomska opraviče- 
nost skupnih programov razvoja proizvodnje mora prispevati 
k pritegnitvi dodatnih investicijskih sredstev iz države in tujine 
za njihovo realizacijo. K zagotavljanju sredstev za uresničeva- 
nje skupnih programov bodo prispevali zlasti ukrepi družbe- 
nopolitičnih skupnosti v skladu z njihovimi ustavnimi ih 
zakonskimi pooblastili, o čemer bodo sprejeti ustrezni dogo- 
vori in samoupravni sporazumi tet; prevzete obveznosti. 

5.10. Organizacije združenega dela v kmetijstvu bodo 
porast proizvodnje zagotovile s smotrnejšim izkoriščanjem 
razpoložljivih zmogljivosti in skladov, s hitrejšim širjenjem 
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obdelovalnih površin in z večjim številom živine ter drugih 
zmogljivosti ob nadaljnjem intenziviranju proizvodnje z večjo 
uporabo biotehniških in drugih dosežkov znanosti in tehnike, 
z večjo ekonomičnostjo poslovanja in rastjo produktivnosti 
dela ter nadaljnjim izpopolnjevanjem proizvodnega sodelova- 
nja z individualnimi kmetijskimi gospodarstvi. 

5.11. Spodbujali bomo razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov na vasi in zagotavljali boljše možnosti za razvoj kmetij- 
skega zadružništva in drugih oblik združevanja, za popolnejše 
in smotrnejše izkoriščanje proizvodnih potencialov individu- 
alnih gospodarstev, za njihovo večjo skupno, zlasti pa bla- 
govno proizvodnjo, zanesljivost plasmaja kmetijskih proizvo- 
dov in krepitev materialne osnove združenih proizvajalcev. 
Razvoj individualnih kmetijskih gospodarstev bomo spodbu- 
jali s strokovno pomočjo, zagotavljanjem kreditov, s preskrbo 
s kakovostnim semenom, plemensko živino, krmo, gnojili, 
sredstvi za varstvo rastlin in živali, mehanizacijo, nadome- 
stnimi deli idr. Za izboljšanje proizvodnje in razširitev proiz- 
vodnega sodelovanja na individualnih gospodarstvih bomo 
zagotovili potrebno strokovno službo z mladimi šolaniriii 
kadri. 

5.12. Ustvarjali bomo možnosti in učinkovito ukrepali za 
ohranitev in smotrnejše izkoriščanje kmetijskega zemljišča in 
v skladu s specifičnostmi posameznih območij povečevali in 
urejali posestva z združevanjem, arondacijo, komasacijo, 
hidromelioracijo in drugimi ukrepi. Republike in avtonomni 
pokrajini bodo zagotovile pogoje in izdale predpise o varstvu 
uporabe zemljišča, o združevanju, uporabi zemljišča ostarelih 
kmetov, dedovanju, velikosti zemljiškega posestva idr. 

5.13. Omogočili bomo večjo uporabo umetnih gnojil, in 
sicer na približno 165 kg aktivne snovi na hektar obdelovalne 
površine in drugih sredstev za zaščito rastlinskih kultur in 
živine. Večja bo tehnična opremljenost in preskrba z ustrez- 
nimi stroji, opremo in priključki. Aktivirali bomo sedanji 
sistem za namakanje in izsuševanje in gradili nove. 

5.14. Posebej bomo ukrepali, da bomo aktivirali proizvodne 
potenciale hribovsko-planinskih območij in jih aktivno vklju- 
čevali v družbeno organizirano proizvodnjo, da bi tako pove- 
čali skupno in blagovno proizvodnjo ter dohodek proizvajal- 
cev. Skupni program proizvodnje in izvoza mesa bo omogočil 
uspešnejšo valorizacijo na naravnih virov krmil, zlasti volumi- 
noznih in sočnih krmil ter popolnejše izkoriščanje proizvod- 
nih potencialov v hribovsko-planinskih območjih. 

5.15. Z izpopolnitvijo gospodarsko-sistemskih instrumen- 
tov, ki urejajo odnose na trgu in sistem družbene kontrole 
cen, ter s posebnimi ukrepi ekonornske politike bomo ustva- 
rili pogoje za delovanje enotnega trga kmetijskih proizvodov 
in živil. V ta namen bomo ustvarjali blagovne rezerve osnov- 
nih kmetijskih proizvodov in živil, in sicer: pšenice, koruze, 
sladkorja, olja in proteinske krme na ravni najmanj 10% in 
mesa najmanj 5% letne komercialne porabe. Za ohranitev 
stabilnosti na trgu in za spodbujanje razvoja proizvodnje 
bomo^osledno uporabljali funkcijo zaščitnih cen kmetijskih 
proizrodov. 

5.16. V skladu z zakonom o sistemu družbene kontrole cen 
bomo cene kmetijskih proizvodov oblikovali po tržnih pogo- 
jih, kot se oblikujejo tudi cene v drugih gospodarskih dejav- 
nostih. Kot posebno obliko oblikovanja cen osnovnih kmetij- 
skih proizvodov bodo vsako leto do 15. septembra na ravni 
federacije za naslednje leto predpisane zaščitene cene za tele 
kmetijske proizvode: pšenico, koruzo, neoluščeni riž, slad- 
korno peso, sončnice, sojo, oljno repico, bombaž, surovi 
tobak, pitane junce (goveda), mesnate prašiče, ovce (jag- 
njadi), brojlerje, volno in mleko. 

5.17. Občutno bomo povečali obseg investicij v kmetijsko 
proizvodnjo družbenega kmetijskega sektorja in družbeno 
organizirano proizvodnjo individualnih kmetijskih gospodar- 
stev. Investicije v kmetijstvo bodo v obdobju 1986-1990 zna- 
šale približno 750 mrd dinarjev (cene iz leta 1985), delež v 
celotnih gospodarskih investicijah pa bo znašal približno 9%. 
Za realizacijo predvidenih investicij v kmetijstvo je treba 
zaradi nezadostne lastne akumulacije zagotoviti dodatna 
sredstva, ki bodo zagotovljena z združevanjem dela in sred- 
stev na podlagi skupnih programov oziroma skupnega plani- 
ranja in dohodkovnega povezovanja kmetijskih proizvajalcev 
in drugih subjektov, zainteresiranih za razvoj kmetijske proiz- 
vodnje. Republike in avtonomni pokrajini morajo izkoristiti 
zakonske možnosti o obveznem združevanju sredstev organi- 
zacij združenega dela za vlaganja v kmetijstvo, o čemer 

morajo republike in avtonomni pokrajini doseči tudi poseben 
dogovor. Na tej podlagi je treba zagotavljati tudi del sredstev 
za investicije v kmetijstvo brez vračilne obveznosti ter ter 
sredstva za beneficiranje obresti za kredite, zlasti za vlaganja 
v specifične in prioritetne namene. 

5.18. S kreditno politiko bomo spodbujali samoupravno 
združevanje dela in sredstev, da bi tako vlagali v razvoj kmetij- 
ske proizvodnje, pri čemer bodo pogoji kreditiranja prilago- 
jeni posebnostim kmetijstva, pri določanju višine obrestnih 
mer za kmetijstvo pa bomo zagotovili vsaj tako obravnavanje, 
kot za druge prioritetne dejavnosti. Iz primarne emisije in 
kreditnega potenciala bank bomo zagotovili sredstva za kre- 
ditiranje tekoče proizvodnje, zalog in rezerv tehle kmetijskih 
proizvodov in živil družbenega sektorja in družbeno organizi- 
rane proizvodnje: pšenice, koruze, oljnic, oljnih tropin, suro- 
vega jedilnega olja, sladkorne pese, sladkorja, neoluščenega 
riža, riža, tobaka, pitane živine (goved, prašičev, ovac), mleka, 
mesa v hladilnicah, mlečnih izdelkov, jabolk v hladilnicah, 
namiznega grozdja v hladilnicah, vina v vinskih kleteh družbe- 
nega sektorja in blagovne rezerve navedenih proizvodov iz 
domače proizvodnje; semena iz domače proizvodnje idr. 
Vrednost proizvodnje in zalog kmetijskih proizvodov in živil 
se bo zaradi določanja višine deleža primarne emisije pri 
kreditiranju proizvodnje in zalog obračunavala po zaščitnih 
cenah, za proizvode, za katere zaščitne cene ne bodo predpi- 
sane, pa po doseženih tržnih cenah. S politiko in pogoji 
kreditiranja bomo vplivali na določanje strukture kmetijske 
proizvodnje. 

5.19. Za spodbujanje hitrejšega razvoja kmetijske proizvod- 
nje bomo z družbenimi dogovori določili spodbujevalne 
ukrepe za vso državo. Zagotovili bomo regrese za porabo 
osnovnega reprodukcijskega materiala, predvsem umetnih 
gnojil in sredstev za varstvo rastlin, po potrebi pa tudi drugih 
(sortnega semena, plemenskega materiala, proteinskih kom- 
ponent krme, goriva idr.). Podpirali bomo prizadevanje druž- 
benopolitičnih skupnosti, da se dogovarjajo (ali da to storijo 
na lastno pobudo) o uvajanju premij in drugih ukrepov za 
spodbujanje razvoja blagovne kmetijske proizvodnje. 
6-Promet in zveze 

6. 1. S skupno razvojno politiko in skupnimi plani in pro- 
grami razvoja posameznih panog prometa in zvez bomo zago- 
tovili, da bodo s hitrejšim razvojem racionalnejših prometnih 
panog odpravljene strukturne neusklajenosti pri razvoju pro- 
meta, da se bomo učinkoviteje vključevali v mednarodni pro- 
metni sistem, izpolnjevali tehnologijo in organizacijo dela na 
enotnem jugoslovanskem prostoru in smotrneje uporabljali 
energijo. Tako bomo omogočili boljše delovanje prometnega 
sistema in kakovostneje zadovoljevanje potreb po prometnih 
storitvah, večjo učinkovitost, smotrnost in varnost prometa, 
zmanjšanje transportnih stroškov in večjo družbeno rentabil- 
nost prevoza. 

6.2. Prednost pri razvoju in modernizaciji prometnega 
sistema imajo železniški, pomorski in rečni promet, graditev 
in rekonstrukcija magistralnih poti in zvez ter zmogljivosti 
integralnega transporta. 

6. 2.1. Ena glavnih nalog pri razvoju prometa je hitrejši 
razvoj železnice in njeno usposabljanje za znatno večji pro- 
met blaga in potnikov ter delež v celotnem suhozemskem 
transportu. Glavne naloge pri razvoju železnice so usposa- 
bljanje magistralnih poti za večje hitrosti, osne pritiske, nakup 
vlečnih in voznih sredstev za prevoz blaga in potnikov, učin- 
kovitejše izkoriščanje in vzdrževanje razpoložljivih zmogljivo- 
sti, boljša oraganizacija dela in skupno smotrnejše izkorišča- 
nje družbenih sredstev. 

6.2.2. S skupno razvojno politiko in skupnim planom 
bomo zagotovili uresničitev tehle programov pri razvoju in 
modernizaciji železnice: odpravljanje ozkih grl na progi Jese- 
nice/Sežana - Gevgelija in njeno usposodobitev za hitrosti 
nad 120 km/h in krakov Lapovo - Kraljevo - Kosovo Polje - 
Skopje in Niš - Dimitrovgrad za hitrosti nad 100 km/h z 22,5 t 
osnim pritiskom; graditev skupne mejne postaje JŽ- MAW v 
Subotici, skupen nakup in vzdrževanje lokomotiv, motornih 
vlakov, tovornih in potniških vozov in druge opreme; uvedbo 
enotnega informacijskega sistema za krmiljenje in uporabo 
prevoznih zmogljivosti. Poleg tega moramo posebno ukre- 
pati, da bomo obstoječa sredstva za vleko vzdrževali v teh- 
nično brezhibnem stanju. 

6.3. Razvoj zmogljivosti v pomorskem prometu bomo 
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usklajevali s potrebami po hitrejšem vrednotenju zemljepisne 
lege Jugoslavije, širšem vključevanju v mednarodno delitev 
dela in povečanju zunanjetrgovinske menjave. Težišče mora 
biti na nakupu ladij sodobne tehnologije, da bi povečali učin- 
kovitost prevoza in izboljšali kakovost storitev. Omogočili 
bomo, da bomo potrebe po ladijskih zmogljivostih zadovolje- 
vali predvsem iz domače proizvodnje. 

6.4. Pri razvoju rečnega prometa bomo dali prednost 
nakupu zmogljivosti za prevoz tovora v mednarodnem pro- 
metu v skladu s potrebami in možnostmi prevoza za našo 
zunanje-trgovinsko menjavo, zlasti za kombinirane prevoze. 
Zaradi smotrnejšega izkoriščanja zmogljivosti rečne flote je 
treba v pristaniščih povečati stopnjo njihove opremljenosti in 
izboljšati organizacijo dela. Poleg tega bomo zagotovili redno 
vzdrževanje in regulacijo notranjih plovnih poti. 

6. 5. Pri ^zvoju magistralnega cestnega omrežja je treba 
dati prednost graditvi avto ceste Bratstvo in enotnost, vštevši 
tudi predor skozi Karavanke ter odseke na magistralnih 
cestah, s katerimi bodo odpravljena ozka grla, ki bodo prispe- 
vala k večji učinkovitosti doslej vloženih sredstev ter vzdrže- 
vanju cest. Poleg tega bodo opravljene priprave za začetek 
del pri rekonstrukciji in modernizaciji Jadranske magistrale. 

6. 6. Pri razvoju in modernizaciji ptt prometa je treba dati 
prednost dokončanju graditve koaksialnega prenosa kabl- 
skega sistema »Central«, graditvi magistralnih in mednarod- 
nih prenosnih sistemov in graditvi enotnega javnega jugoslo- 
vanskega omrežja za prenos podatkov, Naloge pri razvoju in 
modernizaciji prenosnih sistemov je treba določiti s skupnim 
načrtom jugoslovanskih ptt, da bi pri njegovem uresničevanju 
zagotovili tipizacijo in standardizacijo zmogljivosti in opreme 
ter omogočili učinkovitejše delovanje ptt sistema na enotnem 
jugoslovanskem gospodarskem področju. 

6. 7. Pri razvoju integralnega transporta je treba dati pred- 
nost graditvi in opremljanju blagovno-transportnih središč na 
magistralnih prometnih smereh, v velikih mestih in drugih 
velikih prometnih središčih z uvedbo enotnih standardov, da 
bi zagotovili enotno tehnično-tehnološko delovanje promet- 
nega sistema. V skladu z družbenim dogovorom in razvojem 
integralnega transporta je treba s skupnim programom raz- 
voja določiti skladen razvoj zmogljivosti osnovne mreže bla- 
govno-transportnih središč. 

6. 8. Bistvena sestavina razvojne politike in pogoj za uresni- 
čevanje določenih nalog je zboljševanje samoupravne organi- 
ziranosti in medsebojne povezanosti posameznih panog v 
okviru celotnega prometnega sistema, zlasti železniškega in 
ppt prometa ter enotnih tehnično-tehnoloških in ekonomskih 
sistemov. 

6. 9. Z ukrepi ekonomske politike in drugih delovanj bomo 
ustvarili možnosti za uresničevanje določenih, zlasti pa priori- 
tetnih nalog pri razvoju prometa. Pri tem je posebnega 
pomena izenačevanje pogojev za pridobivanje dohodka, aku- 
mulacijske in reprodukcijske sposobnosti prometa s povpreč- 
jem gospodarstva, predvsem z opravljanjem neskladij v rela- 
tivnih razmerjih med cenami. 

6. 10. Razvoj določenih prioritet na področju prometa 
bomo spodbujali tudi z ukrepi monetarno-kreditne politike, z 
zmanjševanjem carin in drugih uvoznih davščin za uvoz 
opreme in nadomestnih delov, ki jih ne proizvajamo v državi, z 
zagotavljanjem deviznih sredstev za poravnavo konvencijskih 
obveznosti v mednarodnem prometu in drugimi ukrepi. 

6.11. Republike in avtonomni pokrajini bodo prevzele 
obveznost, da financirajo graditev in vzdrževanje infrastruk- 
turah objektov v železniškem prometu. Republike in avto- 
nomni pokrajini bodo skupaj financirale nekatera dela na 
progi Jesenice - Sežana - Gevgelija s kraki in njeno usposobi- 
tev za večje hitrosti in osni pritisk v sorazmerju s svojim 
deležem v skupaj ustvarjenem delu, izraženem v (neto) tona - 
kilometrih in potniških kilometrih. Republike in avtonomni 
pokrajini bodo obveznosti natančneje določile v posebnem 
dogovoru. 

6.12. Graditev mednarodnih in magistralnih prenosnih 
sistemov bomo financirali iz združenih sredstev ptt organiza- 
cij v okviru skupnosti ptt prometa v sorazmerju z deležem 
posameznih ptt organizacij pri uporabi prenosnih sistemov, 
kar bo določeno s posebnim samoupravnim sporazumom. 

6.13. Pri uresničevanju določenih nalog pri razvoju prometa 
in zvez je posebnega pomena širše interesno in dohodkovno 
povezovanje med organizacijami združenega dela v prometu 
in tudi z Organizacijami združenega dela, ki uporabljajo pre- 

vozne storitve, in na tej podlagi združevanje dela in sredstev 
za financiranje razvoja. Z zakonom republike oziroma avto- 
nomne pokrajine bomo v skladu z ustavo določili obvezno 
združevanje sredstev, če s samoupravnim združevanjem ne 
bomo zagotovili potrebnih sredstev za razvoj železnice. 

6.14. Z ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali usmer- 
janje razpoložljivih sredstev za investicije v razvoju prometa, 
predvsem pri graditvi in modernizaciji zmogljivosti, ki so 
skupnega pomena, določenih s tem planom, da bi zagotovili 
skladen razvoj in delovanje prometa zlasti v enotnih tehnično- 
tehnoloških in ekonomskih sistemih. Za uresničevanje najnuj- 
nejših skupnih planov in programov razvoja na področju 
prometa in zvez bo treba v obdobju 1986-1990 vložiti skupaj 
najmanj približno 1.200 mrde dinarjev (cene 1985) oziroma 
14% vseh investicij v družbenem sektorju gospodarstva, od 
tega: železniški - 460 mrd, pomorski 150 mrd in rečni promet 
15 mrd, avto cesta »Bratstvo in enotnost« 131 mrd, ptt promet 
160 mrd, integralni transport v vseh prometnih panogah 110 
mrd in skupna mejna železniška postaja JŽ-MAV v Subotici 14 
mrd dinarjev. 

6.15. Sredstva za financiranje graditve in rekonstrukcijo 
prioritetnih infrastrukturnih objektov, nakup prevoznih zmo- 
gljivosti in druge opreme za razvoj prometa bomo zagotovili iz 
tehle virov: lastnih sredstev, združenih sredstev, domačih 
kreditov, zunanjih kreditov, z obveznim združevanjem sred- 
stev, namenskimi prispevki iz cen naftnih derivatov v prodaji 
na drobno in iz drugih virov. 
7. Znanost in tehnologija 

7.1. Glavno težišče pri razvoju znanosti in tehnologije bo na 
lastnem razvoju, ki bo temeljil na skupni strategiji znanstve- 
noraziskovalnega dela, zlasti pri izkoriščanju surovin in dru- 
gih virov pri proizvodnji opreme za njihovo izkoriščanje, pro- 
izvodnji novih surovin in materiala, najširše uporabni elektro- 
niki, biotehnologij idr. ob selektivnem uvozu tuje tehnologije. 

7.2. Najbolj bomo aktivirali obstoječi znanstveno-tehnološki 
potencial za oblikovanje programov lastnega razvoja ter 
pospeševanje in razvoj lastne tehnologije in osvajanje ter 
smotrnejše izkoriščanje uvozne tehnologije. Zagotovili bomo 
hitrejše vključevanje lastnega znanstvenoraziskovalnega dela 
v razvoj novih tehnologij, predvsem na tale področja: informa- 
tike, optičnega prenosa, mikroelektronike in robotike, pre- 
nosa in obdelave podatkov in logičnega programskega krmi- 
ljenja elektroenergetskih in drugih sistemov in pri avtomatiza- 
ciji krmiljenja v industriji in drugih dejavnostih. Podpirali 
bomo razvoj skupnih raziskovalno-razvojnih projektov in opti- 
miziranje mreže znanstvenoraziskovalnih in razvojnih organi- 
zacij in centrov v vsej državi, da bi dosegli smotrnejšo delitev 
dela, specializacijo, sodelovanje in skupno delo pri skupnih 
projektih v okviru vse države. 
• 7.3. S skupno razvojno politiko na področju znanosti in 

tehnologije bomo podpirali izvajanje strategije tehnološkega 
razvoja in v okviru tega posebej dogovarjanje in uresničeva- 
nje skupnih programov razvoja, predvsem tistih segmentov 
tehnološkega napredka, na katerih bi morala Jugoslavija pro- 
dreti v vrh svetovnih tehnoloških dosežkov oziroma tistih, ki 
so ključnega pomena za nujne strukturne spremembe in 
ponovno dinamizacijo celotne gospodarske rasti države, 
predvsem pa tehle programov: (1) osvajanje uporabe 
sodobne elektronike (mikroprocesorjev, robotike, avtomatiza- 
cije, računalništva, telekomunikacij), vštevši tudi uvajanje 
sodobnih informacijskih sistemov; (2) osvajanje tehnologije 
jedrskega gorivnega ciklusa; (3) razvoja in uporabe genet- 
skega inženiringa in drugih biotehnologij; (4) osvajanje proiz- 
vodnje novih materialov, novih virov energije in novih proizvo- 
dov, zlasti za izvoz. 

7.4. Ustvarjali bomo materialne in druge možnosti, da bo 
delež skupnih sredstev za znanost v družbenem proizvodu do 
leta 1990 porastel za blizu 2%, vlaganja v znanstveno in 
raziskovalnoTrazvojno delo pa bi rasla po povprečni letni 
stopnji, ki bi bila znatno večja od stopnje rasti družbenega 
proizvoda. Do konca tega planskega obdobja naj bi temeljna 
raziskovanja dosegla več kot 20% skupnih raziskovanj. 
Kadrovska osnova znanstveno-raziskovalnega področja se bo 
povečevala po približno 4% stopnji povprečno na leto, tako da 
se bo občutno povečalo število vrhunskih in znanstvenih 
kadrov. V raziskovalno-razvojnih enotah v sestavi gospodar- 

8) Vključenih je tudi 160 mrd dinarjev za graditev plinovoda. 
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skih in drugih organizacij združenega dela bo ob koncu leta 
1990 približno 25% vseh raziskovalcev. 

7.5. Glede na potrebe po hitrejšem tehnološkem razvoju in 
dvigu njihove ravni ter nujnosti ustvarjanja množične teh- 
nične kulture bomo spodbujali inovacijske procese in vse 
oblike ustvarjalnosti, izumiteljstva, inovatorstva, racionaliza- 
torstva, pobude in druge ustvarjalne prispevke k rasti proizva- 
jalnih družbenih sil in uspešnejšemu upravljanju, zlasti v 
zahtevnih posegih v proizvodnji, znanosti, tehnologiji, organi- 
zaciji idr. 

7.6. Da bi hitreje premagali obravnavanje znanosti kot 
oblike družbene porabe in zagotovili njen stabilen razvoj, 
morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti v okviru 
svojih pristojnosti in pooblastil preučiti predpise in doku- 
mente, ki s svojo restriktivnostjo otežujejo uresničevanje pro- 
grama usposabljanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in 
predlagati potrebne spremembe in dopolnitve. 

7.7. Izdelali bomo metodologijo za identifikacijo in opredeli- 
tev tehnično-tehnoloških informacij o domačih in tujih proiz- 
vodnih tehnologijah in tehnikah ter o tistih iz kooperacije, kot 
tudi informacije o proizvodih in na podlagi tega začeli graditi 
enoten sistem znanstveno-tehnoloških informacij. V okviru 
uresničevanja strategije tehnološkega razvoja bomo zagoto- 
vili graditev in izvajanje enotnega sistema standardizacije in 
metrologije v SFRJ s standardizacijo, sistemom atestiranja in 
znaki kakovosti, sistemov merske enotnosti in z ustreznim 
usklajevanjem in obvezno uporabo predpisov s področja 
standardizacije, tipizacije, unifikacije, kontrole kakovosti in 
metrologije, s čimer je treba omogočiti boljše vključevanje in 
zmanjševanje tehničnih preprek v mednarodnem prometu 
tehnologije, proizvodov in merilne opreme. 

7.8. Nujen uvoz tujega znanja, tehnologije in licenc se lahko 
praviloma uresničuje brez restriktivnih razvojnih klavzul in 
brez omejitev pri uporabi našega materiala tudi pri tržnem 
plasiranju. * 

7.9. S spodbujevalnimi institucionalnimi, materialnimi in 
drugimi pogoji bomo omogočili hitrejšo preobrazbo in razvoj 
izobraževanja znanosti in tehnologije z informatiko kot enot- 
nim kompleksom in razvojnimi dejavniki ter splošne podlage 
za pospešen napredek. 
8. Drobno gospodarstvo in druge gospodarske 
dejavnosti 

8.1. Z ukrepi in delovanjem na vseh ravneh družbenega 
organiziranja je treba ustvariti možnosti za hitrejši razvoj 
drobnega gospodarstva od celotnega gospodarstva in nje- 
govo povezovanje z velikimi sistemi, ker te dejavnosti ob 
minimalnih novih družbenih investicijah" omogočajo hitrejši 
celoten gospodarski razvoj, zlasti rast zaposlenosti. V tem 
okviru bomo spodbujali predvsem vlaganja sredstev občanov 
v investicije drobnega gospodarstva. 

8.2. Glavna težišča pri razvoju drobnega gospodarstva 
bodo: razvoj manjših proizvodnih zmogljivosti zaradi speciali- 
zacije proizvodnje in kooperacije, popolnejšega in smotrnej- 
šega izkoriščanja obstoječih in novih zmogljivosti in domačih 
surovin; razvoj zmogljivosti za prizvodnjo specialnih proizvo- 
dov v majhnih serijah ali po naročilu, za proizvodnjo nadome- 
stnih delov, proizvodnjo raznih delov na področju elektroin- 
dustrije in druge industrije, ki se uvažajo za reprodukcijske 
potrebe, tr za proizvodnjo raznih proizvodov za široko 
porabo; razvoj manjših predelovalnih zmogljivosti za uporabo 
vseh vrst odpadkov; razvoj in modernizacijo zmogljivosti za 
servisne storitve za vzdrževanje in remont opreme in aparatov 
za gospodinjstvo, avtomobilov, kmetijske mehanizacije in 
drugih tehničnih sredstev gospodarstva in prebivalstva. 

8.3. Razvoj drobnega gospodarstva bo temeljil na širšem 
vzpostavljanju in znatno hitrejšem razvoju raznih oblik druž- 
benega samoorganiziranja, zadrug, kooperacije individual- 
nega in družbenega sektorja, pogodbenih organizacij združe- 
nega dela, temeljnih organizacij kooperantov in drugih oblik 
združevanja dela in sredstev v skladu s potrebami družbenega 
in ekonomskega razvoja. 

8.4. Za znatno hitrejši razvoj drobnega gospodarstva 
morajo republike in avtonomni pokrajini še nadalje ukrepati 
in delovati, da se spremenijo in dopolnijo: predpisi o davčni 
politiki, programi o usmerjenem izobraževanju, pa tudi drugi 
ukrepi, predvideni z družbenim dogovorom o temeljih skup- 
nega delovanja pri izvajanju politike razvoja drobnega gospo- 
darstva v SFRJ in z ustreznimi dogovori v republikah in 

avtonomnih pokrajinah. Zlasti je pomembno, da se banke s 
svojo kreditno politiko in ustrezno organizacijo za zbiranje in 
plasma sredstev za drobno gospodarstvo ter hranilniške 
zadru-ge bolj angažirajo pri zagotavljanju sredstev za bolj 1 

pospešen razvoj drobnega gospodarstva. 
8.5. Občine bodo zagotavljale ugodnejše pogoje za hitrejši 

in enakomernejši razvoj zmogljivosti drobnega gospodarstva 
predvsem tako, da bodo ukrepale in delovale na področju 
davčne, zemljiške, urbanistično-komunalne in druge politike, 
zagotavljale poslovne prostore, poenostavljale postopke pri 
pridobitvi dovoljenj za delo ipd., in sicer v okviru uresničeva- 
nja konkretnih občinskih programov razvoja drobnega 
gospodarstva in programa zaposlovanja. 

8.6. Federacija se bo angažirala pri izpopolnjevaju obstoje- 
člih in izdaji novih predpisov, za katere je pristojna na 
področju carinske, devizne, zunanjetrgovinske in#kreditne 
politike, ter usklajevanju okvirov davčnega sistema. 

8.7. Razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, zlasti gradbeni- 
štva, notranje trgovine, stanovanjsko-komunalne dejavnosti 
idr. mora biti v funkciji reprodukcijskih in razvojnih potreb 
gospodarstva in rasti življenske ravni prebivalstva in v okviru 
določene skupne razvojne politike in razvojnih politik repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 

V. Ekonomski odnosi s tujino 
1. Ekonomsko sodelovnje Jugoslavije s tujino bomo uresni- 

čevali v smeri učinkovitejšega in uspešnejšega vključevanja v 
mednarodno delitev dela in krepitve odprtosti za enakomerno 
ekonomsko sodelovanje s tujino, predvsem z usmeritvijo v 
ekspanzijo izvoza, zlasti na konvertibilno področje, in v razvoj 
višjih oblik sodelovanja s tujino. To sodelovanje mora temeljiti 
na dolgoročnih in stabilnih podlagah, vključevanja v medna- 
rodne gospodarske tokove in menjavo z odločno usmeritvijo v 
pospeševanje njenega programiranja, organizacije in koordi- 
nacije ter s samoupravnim povezovanjem in združevanjem 
proizvodnih, zunanjetrgovinskih in drugih organizacij na 
enotnem jugoslovanskem območju. 

2. Izvajanje aktivne izvozne politike kot temeljne strateške 
naloge pri razvoju ekonomskih odnosov s tujino bomo uresni- 
čevali: 

2.1. z usmeritvijo v celovito usposabljanje gospodarstva za 
stalno povečevanje izvoza, vštevši ustrezno ukrepanje in delo- 
vanje institucionalne, organizacijsko-kadrovske, investicijske 
in druge narave; 

2.2. z ustvarjanjem možnosti za krepitev konkurenčne spo- 
sobnosti jugoslovanskega gospodarstva na svetovnem trgu in 
za trajno dohodkovno motiviranost organizacij združenega 
dela za stabilno rast izvoza blaga in storitev, zlasti na konverti- 
bilen trg, po dinamiki, ki bo hitrejša od rasti družbenega 
proizvoda in uvoza blaga; 

2.3. z usmeritvijo v trajnejše zboljšanje blagovne strukture 
izvoza s povečanjem deleža proizvodov, ki omogočajo večje 
neto devizne učinke, zlasti pa tistih, v katere je vgrajena višja 
stopnja domačega dela, znanja, tehnike in tehnologije, upo- 
števajoč predvsem naslednja merila: (1) proizvodi, ki so nepo- 
sredno dohodkovno konkurenčni; (2) resursno intenzivni pro- 
izvodi; (3) delovno intenzivni proizvodi; (4) proizvodi končne 
porabe; (5) nujno komplementarni proizvodi; (6) proizvodi, 
katerih menjava je pogojena s posebnimi oblikami trgovanja 
(barterski kompenzacijski posli ipd.); (7) proizvodi, ki zahte- 
vajo posebno zaščito, ukrepe in obrambne mehanizme za 
uspešnejše soočanje in premagovanje posledic protekcioni- 
stičnih in drugih preprek na zunanjih trgih; (8) blago skupnih 
programov proizvodnje domačih in tujih proizvajalnih organi- 
zacij na podlagi dolgoročne proizvodne kooperacije, skupnih 
vlaganj v državi in tujini v okviru skupnih nastopov tudi na 
tretjih trgih in drugih sodobnih oblik proizvodno-poslovnega 
povezovanja. 

3. Ustvarjanje pogojev za precej hitrejši razvoj turizma, 
prometa, investicijskih del ter drugih storitvenih dejavnosti in 
neblagovnega poslovanja s tujino, da bi se devizni prihodek 
na tej podlagi približal prihodku, ki ga dosegajo države s 
podobnimi pogoji. 

3.1. Na področju turizma bomo z boljšo kakovostjo storitev 
in z večjo nepenzionsko porabo ter z razširitvijo turistične 
sezone omogočili, da bodo prihodki od tujskega turizma do 
leta 1990 dvakrat večji. 

3.2. Z boljšim sodelovanjem in učinkovitejšim dogovarja- 
njem v državi in ustvarjanjem drugih možnosti bomo zagoto- 
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vili, da tudi v večji mednarodni konkurenci povečamo obseg 
in zboljšamo strukturo investicijskih del v tujini, zlasti glede 
izvajanja kompletnih investicijskih objektov in večjega izvoza 
domače opreme, delov in gradbenega materiala. 

3.3. Večji devizni priliv iz naslova nakazil delavcev na začas- 
nem delu v tujini in njihovo prodajo za dinarska sredstva 
bomo spodbujali tako, da bomo zagotovili ugodnejše pogoje 
za vlaganja v drobno gospodarstvo in nakup stanovanj na 
trgu ter druge ugodnosti. 

4. Uvoz blaga in storitev mora biti v funkciji tehnološkega 
razvoja in izvozne naravnanosti gospodarstva, temeljiti mora 
na splošnih razvojnih in ekonomskih ciljih in merilih, usklajen 
mora biti s plačilnobilančnimi možnostmi v celoti, zlasti glede 
konvertibilnega področja. 

4.1. S smotrnim uvozom bomo ustvarili nujne prihranke, s 
hitrejšim rekonstruiranjem in prilagajanjem gospodarstva 
ostrejšim zahtevam svetovnega trga pa bomo tudi ekonomsko 
opravičeno in smotrno nadomestili uvoz. 

4.2. Reprodukcijski material, potreben za proizvodnjo, 
namenjeno za izvoz, bomo uvažali v okviru nujnih potreb 
gospodarstva ob usmeritvi v spodbujanje proizvodne koope- 
racije in skupnih vlaganj s tujimi partnerji v državi in tujini. 

4.3. Uvoz energetskih surovin, surove nafte, premoga za 
koksanje in drugih energetskih virov, ki jih v državi ne proizva- 
jamo ali jih proizvajamo premalo, so pa skupnega pomena za 
preskrbo jugolovanskega trga, bomo določili z energetsko 
bilanco države v okviru dejanskih potreb in plačilnobilančnih 
možnosti države ob ukrepih varčevanja, racionalizacije in 
nadomeščanja. 

4.4. Uvoz opreme bo v funkciji tehnološkega razvoja države 
in graditve lastne znanosti in tehnologije z obvladovanjem in 
uporabo novih svetovnih dosežkov, da bi se gospodarstvo 
usposobilo za proizvodnjo po merilih svetovnega trga in v 
funkciji okrepilo svojo konkurenčno sposobnost, predvsem v 
funkciji uvoza, zlasti na konvertibilno področje. V ta namen se 
bomo v okviru uresničevanja skupnih programov, pomem- 
bnih za celoten družbenoekonomski razvoj države, vštevši 
tudi nujno modernizacjo in rekonstrukcijo obstoječih zmoglji- 
vosti v proizvodnji usmerili v uvoz in podpirali predvsem uvoz 
tiste opreme, ki je ne proizvajamo v državi, zlasti pa opreme za 
velike energetske, surovinske in druge objekte. 

4.5. Blago za široko porabo, predvsem industrijskega 
izvora, bomo uvažali v okviru plačilnobilančnih možnosti 
države za boljšo in popolnejšo preskrbo domačega trga, zlasti 
za zadovoljevanje turističnega povpraševanja ter zaradi pozi- 
tivnega vpliva na kakovost, asortiment in cene proizvodnje 
takega blaga v državi. 

5. Razvoj zunanjetrgovinske menjave mora biti kot trajna 
opredelitev v funkciji stalne rasti izvoza, zlasti na konverti- 
bilno področje. Zato bo treba organizirati zunanjetrgovinsko 
mrežo skupaj s proizvodnjo in jo usposabljati, da organizira 
servise, zastopstva, konsignacijska skladišča in da spremlja 
tendence in gibanja na svtovnem trgu. 

6. V ekonomskih odnosih s tujino bomo poleg večje bla- 
govne menjave z vsemi državami, v katerih so za to pogoji in 
obojestranski ekonomski interesi, razvijali na dolgoročni in 
stabilni podlagi sodobne višje oblike ekonomskega sodelova- 
nja, zlasti v okviru skupnih vlaganj na trajnejših podlagah za 
dolgoročno proizvodno kooperacijo, specializacijo, skupnih 
znanstvenoraziskovalnih posegov in drugih sodobnih oblik 
proizvodno-poslovnega in tehnično-tehnološkega sodelova- 
nja, skupne proizvodnje, projektiranja in financiranja objek- 
tov, ki so skupnega pomena, in nastopa na tretjih trgih. Pri 
tem bomo v nujnem obsegu uporabljali tudi posebne oblike 
ekonomske menjave s tujino v okvirih objektivnih potreb in 
interesov države in v skladu z zakonsko ureditvijo. Pri tem bo 
težišče na povezovanju posameznih oblik tega sodelovanja, 
na katerem bi bila blagovna menjava vse bolj v funkciji višjih 
faz industrijske kooperacije in specializacije ter drugih oblik 
povezovanja in vključevanja v mednarodne gospodarske 
tokove in menjavo na dolgoročnih in stabilnih podlagah. 

7. Za posamezna področja, v katera se bodo usmerjala 
vlaganja tujih partnerjev in transfer sodobne tuje tehnologije, 
se bomo opredeljevali na podlagi jugoslovanske strategije 
tehnološkega razvoja. 

8. Na podlagi enakopravnosti in ekonomske vzajemnosti 
bomo vodili politiko uravnovešenega razvoja ekonomskega 
sodelovanja in menjave našega gospodarstva z vsemi drža- 
vami in svetovnimi regijami. 

8.1. Posebej bomo pospeševali širše ekonomske odnose in 
sodelovanje z državami v razvoju s sodobnejšimi, učinkovitej- 
šimi in ustreznejšimi oblikami ekonomskega sodelovanja 
organizacij združenega dela v organiziran koordiniran sku- 
pen nastop, kot so trajnejša proizvodno-izvozna kooperacija, 
inženiring, skupna podjetja, pooli za nastop na tretjih trgih, 
medbančno sodelovanje, skupno financiranje projektov, 
skupna vlaganja v teh državah ob prevzemu skupne odgovor- 
nosti in rizika. Na teh podlagah bomo ustvarili možnosti za 
pospešeno sodelovanje in porast deleža te regije v ekonomski 
menjavi Jugoslavije s tujino. 

8.2. V sodelovanju z razvitimi zahodnimi državami so nujna 
organizirana in koordinirana prizadevanja za vzpostavitev 
enakopravnejših in bolj uravnovešenih ekonomskih odnosov. 
Ta trg bo zaradi velike absorbcijske moči tudi v tem obdobju 
najbolj omogočil naš izvoz, pri čemer bi moralo biti zaradi 
večjih neto izvoznih rezultatov težišče predvsem na proizvod- 
nji višjih faz predelave, ki bi čim bolj temeljili na domači 
surovinski bazi. Pri tem je treba usmerjati prizadevanja za čim 
večje vgrajevanje domačega znanja in lastne tehnologije. 
Ustvarjali bomo zlasti možnosti za hitrejšo rast deviznih pri- 
hodkov na podlagi storitev v sodelovanju s temi državami. 

8.3. Ekonomske odnose s socialističnimi državami člani- 
cami SEV, bomo še naprej zboljševali tudi na dolgoročni 
podlagi. Ekonomsko sodelovanje in menjavo s temi državami 
bomo pospeševali in usklajevali v okviru petletnih sporazu- 
mov in letnih protokolov o menjavi blaga in storitev ter ustrez- 
nih plačilnih sporazumov. 

8.4. Hitreje bomo pospeševali raznovrstno in dolgoročno 
sodelovanje s sosednimi državami na podlagi enakopravnega 
partnerstva, medsebojne odvisnosti in vzajemnosti interesov, 
podpirali pa bomo zlasti razvoj sodobnejših oblik ekonom- 
skega sodelovanja skupnega pomena ter maloobmejnega so- 
delovanja. 

9. Ob zmanjšanih možnostih za uporabo zunanjih sredstev 
in ob hkratni nujnosti zmanjšanja dolga in stopnje zadolženo- 
sti države na ravni 25% v primerjavi s tekočim deviznim 
prilivom bo zadolževanje v tujini usklajeno z možnostmi 
odplačila dolgov subjektov zadolževanja in plačilnobilan- 
čnimi možnostmi države v celoti ter pogojeno s pravočasnim 
vračanjem najetih kreditov ob ugotavljanju sposobnosti in 
zagotavljanju nujnih garancij za vračanje kreditov pri vsakem 
zadolževanju v skladu z veljavnimi predpisi. 

9.1. Na podlagi svojega deviznega priliva in skupnega 
deviznega priliva v okviru različnih oblik združevanja dela in 
sredstev ter z dodatnim nakupom deviz na deviznem trgu 
bodo subjekti neposredno na podlagi dogovorjenih meril 
prevzemali obveznosti za vračanje kreditov in izpolnjevali 
svoje kreditne obveznosti. Na teh podlagah bomo zagotovili, 
da bo zadolževanje v tujini v funkciji uresničevanja celotnega 
deviznega priliva in zagotavljanja nujne likvidnosti v medna- 
rodnih plačilih in plačilnobilančnih možnostih države. To bo 
hkrati omogočilo, da bomo zunanje kredite kot dopolnilni vir 
financiranja usmerjali v skupno dogovorjene prioritete, ki te 
kredite nujno potrebujejo. 

9.2. Zunanja sredstva je treba vse bolj uporabljati v okviru 
programov skupnih vlaganj organizacij združenega dela s 
tujimi partnerji ob prevzemanju rizika in skupnih odgovorno- 
sti iz tekočih vlaganj. Na ta način bomo postopno zmanjševali 
zunanja sredstva na podlagi klasičnih kreditov. 

9.3. Določili bomo enotna merila za smotrno zadolževanje 
glede prioritetnih namenov, obsega in vrste kreditov ter glede 
zagotavljanja nujnih garancij za vračanje kreditov pri vsakem 
zadolževanju. 

9.4. Konsolidacija zunanjega dolga Jugoslavije ter vrste 
držav v razvoju bo v okviru širše akcije za vzpostavitev ustrez- 
nejšega sistema urejanja finančnih tokov v svetu in novega 
mednarodnega ekonomskega reda terjala, da poiščemo 
trajne rešitve na dolgoročni podlagi. 

9.5. Tujino bomo kreditirali in skupno vlagali v drugih drža- 
vah organizirano in s koordiniranim nastopom jugoslovan- 
skih kreditorjev ob zagotovitvi izterjave kreditov od tujih dol- 
žnikov. 

10. Z nadaljnjim presežkom kot trajno usmeritvijo v tekočih 
transakcijah s tujino na podlagi večjega deviznega priliva 
bomo omogočili večja izločanja za povečanje in ohranifev 
ravni deviznih rezerv, ki bodo zagotavljale stabilne plačilnobi- 
lančne odnose in zadovoljivo zunanjo likvidnost države po 
mednarodno sprejetih merilih. 
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11. Pri načrtovanju razvoja ekonomskih odnosov s tujino bo 
posebno težišče na razširjanju proizvodne kooperacije in 
specializacije, skupnih vlaganjih, znanstvenotehničnem sode- 
lovanju, skupnem nastopu na tretjih trgih in drugih sodobnih 
in višjih oblikah sodelovanja. Težišče aktivnosti mora biti v 
celoti usmerjeno v skupno pripravo in uresničevanje progra- 
mov in planov izvoza in uvoza na podlagi povezovanja in 
združevanja dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem 
trgu. Odločno bomo ukrepali, da odpravimo dosedanje slabo- 
sti in izboljšamo organizacijo nastopa jugoslovanskega 
gospodarstva na mednarodnem trgu. 

VI. Razširjena družbena reprodukcija 
Na podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa ekonom- 

ske stabilizacije bodo delavci v združenem delu obvladovali 
odnose v razširjeni reprodukciji z ustreznimi gospodarsko- 
sistemskimi rešitvami predvsem z izpopolnjevanjem sistema 
razširjene družbene reprodukcije in sistema namenske delitve 
dohodka po načelih delitve po rezultatih dela in ustreznih 
ekonomskih merilih poslovnega uspeha in uporabe družbe- 
nih sredstev, s katerimi bomo zagotovili materialne pogoje za 
krepitev akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti organi- 
zacij združenega dela na podlagi porasta produktivnosti dela 
in krepitve drugih kakovostnih dejavnikov ekonomske rasti 
ter na tržnih in ekonomskih odnosih zasnovane objektiviza- 
cije delitve družbenega proizvoda in dohodka na akumulacijo 
in porabo. Odločanje o razširjeni reprodukciji mora na pod- 
lagi skupno dogovorjene razvojne politike in skupno dogo- 
vorjenih razvojnih meril in meril družbene in ekonomske 
opravičenosti investicij postati neposredna skupna funkcija 
delavcev v organizacijah združenega dela in se mora uresni- 
čevati v odnosih njihove reprodukcijske medsebojne odvisno- 
sti in povezanosti v širših oblikah združevanja dela in sredstev 
na podlagah in interesih skupnega ustvarjanja dohodka.9 

2. S celovitimi kakovostnimi spremembami pri gospodarje- 
nju in razvoju v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stablizacije moramo spremeniti vredno- 
stno strukturo bruto družbenega proizvoda, tako da se bodo 
sredstva za razširitev materialne osnove dela in sredstva 
rezerv združenega dela v gospdoarstvu hitreje povečevala, da 
bo odpis poslovnih sredstev realen in da se bodo hitreje 
povečevala sredstva amortizacije, ki bodo omogočila znatno 
hitrejšo zamenjavo opreme s tehnično izpopolnjeno in pro- 
duktivnejšo glede na rast dohodka. Tako se bo delež sredstev 
za reprodukcijo organizacij združenega dela v družbenem 
sektorju gospodarstva v celotnih sredstvih za reprodukcijo 
povečal s približno 48% v planskem obdobju 1981-1985 na 
približno 59% v obdobju 1986-1990, kot tudi delež teh sred- 
stev v družbenem proizvodu s 13% na približno 29%, kar bo v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem omogočilo znatno večjo 
stopnjo samofinanciranja investicij. 

3. Na podlagi danih težiščnih ciljev in nalog dogovorjene 
razvojne politike in potrebe, da v tem planskem obdobju 
dosežemo nujno kakovostno preobrazbo pri uporabi razpolo- 
žljivih potencialov in omogočimo dinamične in strukturne 
spremembe v gospodarstvu države bomo v okviru razpoložlji- 
vih sredstev za reprodukcijo zagotovili ustrezno rast investi- 
cij, katerih prispevek k rasti družbenega proizvoda bi bil več 
kot 50%. 

4. V skupnih sredstvih za reprodukcijo se bo povečal delež 
sredstev v individualnem sektorju lastnine kot rezultat zbo- 
ljšanja pogojev za angažiranje osebnih sredstev za delo, ki so 
lastnina občanov. Spodbujali bomo povečano angažiranje 
osebnih sredstev prebivalstva za vlaganja v drobno gospodar- 
stvo ter za hitrejše reševanje stanovanjskih potreb in dvig 
drugih oblik družbenega standarda z internimi posojili in 
krajevnimi samoprispevki. 

5. Usmeritev v zmanjševanje zadolževanja države v tujini ter 
sorazmerno visoke obveznosti za plačilo prej črpanih zuna: 
njih kreditov postavljajo pogoj, da'se nadaljuje tendenca neto 
odliva domače akumulacije med vsem obdobjem 1986-1990 
s precej močnejšo intenzivnostjo v prvih letih tega obdobja. V 
takih razmerah se bo sorazmerno zmanjšalo črpanje zunanjih 

9) Pri nadaljnjem delu v zvezi s planom in bilančnim ugotavljanjem možnosti 
za razvoj bo obdelan kompleksen program krepitve akumulacijske in reproduk- 
cijske sposobnosti gospodarstva, na podlagi katerega bo zboljšano tudi bese- 
dilo tega piana. 

dopolnilnih sredstev za razvoj v obliki kreditov. Zato bomo 
ustvarili pogoje, da se tako zmanjšanje zunanjih sredstev 
nadomesti z znatno večjim angažiranjem tujih sredstev s 
skupnimi vlaganji organizacij združenega dela s tujimi ose- 
bami. 

6. Za uresničevanje vodilne vloge združenega dela v razšir- 
jeni družbeni reprodukciji in predvidenih kakovostnih spre- 
memb pri razvoju moramo zagotoviti svobodno gibanje druž- 
benih sredstev na enotnem jugoslovanskem gospodarskem 
področju in učinkovito samoupravno koncentracijo sredstev 
za uresničitev predvidene proizvodne naravnanosti, pred- 
vsem pa skupnih planov in skupnih programov razvoja v 
skladu z zahtevami sodobnega tehnično-tehnološkega raz- 
voja, zlasti s samoupravnim združevanjem dela in sredstev za 
skupno ustvarjanje dohodka. S tem bomo v skladu s težiš- 
čnimi smermi proizvodne naravnanosti in razvojnimi merili 
dosegli večjo usmerjenost razpoložljivih sredstev za financi- 
ranje teh planov in programov. Te tokove samoupravne kon- 
centracije sredstev za razširjeno reprodukcijo bomo podprli z 
vsemi ukrepi skupne ekonomske politike in na tej podlagi 
pospešili proces zmanjševanja vloge kreditnega odnosa pri 
financiranju razširjene reprodukcije. 
7. Glede na omejena sredstva za financiranje razširjene 
reprodukcije bomo z opiranjem na ustrezno informacijsko 
podlago ter znanstvena in strokovna raziskovanja zagotovili 
večjo smortnost in učinkovitost investicijskih vlaganj in nji- 
hovo družbeno in ekonomsko opravičenost na podlagi razvoj- 
nih meril: popolnejšega in učinkovitejšega izkoriščanja 
obstoječih proizvodnih in naravnih potencialov; možnosti za 
plasma ha domačem in tujem trgu; zanesljivo preskrbo z 
energijo in surovinami ter njihovo smotrno uporabo; potrebe 
po varstvu in zboljšanju človekovega delovnega in življenj- 
skega okolja; potrebe po uvajanju tehnično-tehnološkega 
napredka z uporabo lastne znanosti in tehnologije in smotr- 
nejšim transferjem tuje tehnologije; potrebe po smotrnem 
izkoriščanju prostora in enakomernem regionalnem razvoju 
in potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
S tem bomo zagotovili krepitev konkurenčne sposobnosti 
našega gospodarstva in njegovo uspešnejše vključevanje v 
mednarodno delitev dela na kakovostnejših podlagah. 

8. S preobrazbo bančnega in kreditnega sistema bomo v 
skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije omogočili hitrejšo mobilizacijo in samoupravno 
koncentracijo sredstev ter smotrnejše usmerjanje razpolo- 
žljive akumulacije v financiranje skupnih planov in skupnih 
razvojnih programov na vsem jugoslovanskem gospodar- 
skem področju. Z realnejšimi finančnim planiranjem kreditnih 
potencialov v bankah in z njihovo uporabo v skladu z objekti- 
viziranimi merili družbenoekonomske upravičenosti investi- 
cijskih vlaganj bomo pomembneje povečali učinkovitost vla- 
ganj in ekonomsko stopnjo prispevka investicij. 

9. Vlogo družbenopolitičnih skupnosti v sistemu razširjene 
reprodukcije bomo dosledno uresničevali v okviru njihovih 
ustavnih in zakonskih pooblastil. V skladu s tem se bodo 
sredstva obvezno združevala - izjemoma z zakonom repu- 
blike oziroma pokrajine v skladu z ustavo za določene raz- 
vojne programe, ki so pomembni za uresničevanje skupne 
razvojne politike in za katere ne bo mogoče zagotoviti potreb- 
nih sredstev s samoupravnim združevanjem dela in sredstev. 

VII. Demografski razvoj in zaposlenost 
1. Jugoslavija bo imela v letu 1990 skupaj približno 23,7 

milijona prebivalcev, delovno sposobnega prebivalstva bo 
približno 15,4 milijona, skupaj aktivnega prebivalstva pa pri- 
bližno 11 milijonov. Povprečna stopnja aktivnosti Jugoslavije 
se bo v celoti povečala s 44,2% v letu 1985 na 45,7% v letu 
1990. Spremembe v ekonomski strukturi prebivalstva se bodo 
gibale v smeri nadaljnjega zmanjševanja deleža kmetijskega 
prebivalstva v celotnem prebivalstvu z 18% v letu 1985 na 
približno 15% v letu 1990. Delež kmetijsko aktivnega prebival- 
stva v skupaj aktivnem prebivalstvu se bo zmanjšal s približno 
24% v letu 1985 na 19% v letu 1990. Splošna jugoslovanska 
angažiranost delovno sposobnega prebivalstva se bo v letu 
1990 gibala na ravni približno 69%. 

2. Hkrati z uresničevanjem dolgoročnih tendenc demograf- 
skih sprememb, za katere so značilni procesi zaviranja rasti 
skupnega in aktivnega prebivalstva ter transferja prebivalstva 
iz kmetijstva in njihovo poudarjeno regionalno neravnovesje, 
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bomo na demografske tokove veliko več in uspešneje kot 
doslej vplivali s skupnimi in posebnimi ukrepi aktivne demo- 
grafske, populacijske in regionalne razvojne politike, ki se 
mora konkretizirati v družbenih planih republik in avtonomnih 
pokrajin, pri tem pa upoštevati razlike demografskih stanj in 
gibanj. 

3. Smisel uvajanja aktivne regionalne diferencirane demo- 
grafske in populacijske politike je v potrebi po najustreznejši 
uporabi razpoložljivih virov ter zboljšanju humanizacije dru- 
žinskih razmer in družbenega življenja prebivalstva- ter v 
potrebi po omogočanju hitrejšega in učinkovitejšega reševa- 
nja problemov enakomernejšega regionalnega razvoja. 
Aktivna populacijska politika na območjih z visoko nataliteto 
mora biti usmerjena zlasti v zdravstveno prosvetljevanje in 
socialno aktiviranje ženskega dela populacije,,,na območjih z 
izrazito nizko nataliteto in z izraženimi procesi depopulacije 
pa je nujno uveljaviti porast natalitete z materialnimi, porodni- 
škimi olajšavami v delovni zakonodaji in v družbi nasploh. 

4. Problem nezaposlenosti kot enega temeljnih ciljev druž- 
benoekonomskega razvoja države v celoti bomo reševali z 
ukrepi razvojne in ekonomske politike, usmerjenimi v porast 
gospodarske aktivnosti in zaposlenosti, in s solidarnostjo 
vseh zaposlenih glede na vse nezaposlene v Jugoslaviji. Na tej 
podlagi bomo organizacije združenega dela, druge organiza- 
cije in skupnosti in družbenopolitične skupnosti v vseh repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah sprejele programe zaposlo- 
vanja. Posebej bomo raziskali vse možnosti za večje zaposlo- 
vanje na območjih države z izrazito nezaposlenostjo, in sicer 
na podlagi združevanja dela in sredstev z organizacijami 
združenega dela na tem območju. 

5. Z ukrepi in delovanjem aktivne politike zaposlovanja na 
vseh ravneh in v vseh okoljih je treba v obdobju 1986-1990 
delovno angažirati čim večji del od vseh 2,6 milijona občanov 
Jugoslavije, ki bodo v tem obdobju iskali zaposlitev. Po ugo- 
tovljenih možnostih za zaposlovanje na podlagi zamenjave 
naravnega odliva in prirastka delovne angažiranosti bo v 
funkciji načrtovanega gospodarskega in družbenega razvoja 
v tem obdobju mogoče zagotoviti zaposlitev za približno 
1.750 prebivalcev, pri čemer bi se moral delež šolanih kadrov 
povečati z 71% v letu 1985 na približno 76% v letu 1990. K 
temu bo prispevalo tudi ukrepanje za zaposlitev približno 
400.000 pripravnikov vseh strok. 

6. Glavna težišča aktivne politike produktivnega zaposlova- 
nja, ki se mora uresničevati v vseh republikah in pokrajinah, 
so: (1) optimalno izkoriščanje materialnih virov dela, s čemer 
je mišljeno njihovo strukturno usklajevanje in podaljšanje 
obratovalnega časa uporabe postrojev, opreme in drugih 
delovnih sredstev; (2) večja produktivnost živega dela in na tej 
podlagi skrajševanje delovnega časa delavcev s povprečnega 
42-urnega tedenskega dela na 40-urni delovni teden do leta 
1990; (3) povečanje obsega in diverzifikacija proizvodnje z 
obogatitvijo asortimentov in kakovosti v vseh gospodarskih 
dejavnostih; (4) razvoj komplementarnih delovno intenzivnih 
dejavnosti na podlagi uvajanja sodobnih tehnologij; (5) 
hitrejši razvoj manjših industrijskih obratov z visoko kakovo- 
stno specializirano proizvodnjo s sredstvi v družbeni in indivi- 
dualni lastnini; (6) večje spodbujanje samozaposlovanja in 
zaposlovanja na podlagi angažiranja sredstev v osebni 
lastnini občanov, predvsem v drobnem gospodarstvu in stori- 
tvenih dejavnostih; (7) krepitev, splošne stopnje industrializa- 
cije države in družbenega sektorja ob hkratnem pospešenem 
razvoju proizvodnih, storitvenih in drugih dejavnosti z angaži- 
ranjem sredstev v individualni lastnini občanov; (8) intenziv- 
nejše zaposlovanje mladih šolanih kadrov v agroindustrij- 
skem kompleksu. 

7. V skladu s politiko produktivnega zaposlovanja bomo 
vodili politiko boljšega nagrajevanja proizvodnega in ustvar- 
jalnega dela in omogočili učinkovito prekvalifikacijo v pro- 
duktivne poklice, ki so deficitarni. Možnosti za zaposlovanje 
so v razširitvi gospodarske aktivnosti v vseh panogah in 
dejavnostih, v intenzivnejšem razvoju kmetijske proizvodnje 
in v hitrejšem ustanavljanju proizvodnih in storitvenih zmo- 
gljivosti v drobnem gospodarstvu, zlasti na področju oseb- 
nega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov. V tem obdobju je 
potreben korenit preobrat v delovni angažiranosti prebival- 
stva, tako da bi dosegli strukturno usklajenost med nepo- 
sredno proizvodnim in neproizvodnim delom, da bi se 
pomembno, tako absolutno kot relativno, okrepilo proiz- 

vodno in ustvarjalno delo, odpravilo nepotrebno administrira- 
nje in opravila delovna mesta, ki ne prispevajo k splošni rasti 
družbene produktivnosti dela. 

8. Za večjo zaposlenost in boljše izkoriščanje delovnega 
časa je treba v vseh okoljih zagotoviti uvedbo usklajenega 
Sistema ukrepov in dejavnosti, vštevši tudi ustrezne spre- 
membe v delovni zakonodaji. Omogočili bomo skrajšanje 
delovnega časa, ki se bo tudi širše uporabljalo, in sicer pred- 
vsem v proizvodnih dejavnostih v funkciji rasti individualne in 
družbene produktivnosti dela in večje zaposlenosti, če bomo 
dosegli večjo proizvodnjo in ustvarjali večji dohodek na 
delavca. Povečala se bo odgovornost delavcev za kvalitet- 
nejše izpolnjevanje delovnih nalog in drugih delovnih obvez- 
nosti ter učinkovitejše izkoriščanje družbenih sredstev. 

VIII. Produktivnost dela 
1. Večja produktivnost dela, ekonomije sredstev in drugih 

kakovostnih dejavnikov gospodarjenja kot pogoj za stabiliza- 
cijo gospodarskih tokov, krepitev konkurenčne sposobnosti 
in dohodkovne moči gospodarstva bo v obdobju 1986-1990 
bistvena opredelitev in ena temeljnih nalog skupne razvojne 
in ekonomske politike. Zato bomo podpirali predvsem aktivi- 
ranje tistih razvojnih dejavnikov, ki ne zahtevajo novih vlaganj 
ali jih je potrebno zelo malo, kot so boljše izkoriščanje proiz- 
vodnih zmogljivosti, delovnega časa in znanja delavcev, uva- 
janje več izmen, skrajšanje obratovalnega časa, sodobnejša 
organizacija dela in spodbujanje večje produktivnosti dela. 
Sprožiti moramo tudi tiste potenciale, katerih aktiviranje kom- 
pletira in pospešuje razvoj celotnega gospodarstva, ne zah- 
teva pa večjih uvoznih koumponent. 

2. Z večjo in smotrnejšo uporabo ustvarjalnih materialnih in 
kadrovskih potencialov, naravnih virov in drugih ugodnosti 
bomo ob njihovem nenehnem povečevanju ustvarili pogoje za 
rast družbenega proizvoda družbenega gospodarstva v 
obdobju 1986-1990 po približno 4% povprečni stopnji, rasti 
produktivnosti dela približno 2% in zaposlenosti tudi približno 
2%, računamo pa tudi na porast učinkovitosti uporabe osnov- 
nih sredstev za približno 0,5% povprečno na leto. 

3. Za hitrejšo rast produktivnosti dela bomo predvsem eko- 
nomsko ukrepali in razvijali ekonomske spodbude za pod- 
poro tistih programov organizacij združenega dela, ki zagota- 
vljajo večjo proizvodnjo, izvoz in dohodek, predvsem z zdru- 
ževanjem dela in sredstev, večjo stopnjo izkoriščanja zmoglji- 
vosti, zmanjševanjem stroškov na enoto proizvoda in večjim 
deviznim učinkom pri izvozu. 

4. V funkciji porasta produktivnosti dela je treba v vseh 
okoljih delovati in ukrepati, da se v praksi oživijo tele oprede- 
litve: 

4.1. splošni pogoji za gospodarjenje morajo maksimalno 
temeljiti na ekonomskih zakonitostih in tržnih merilih, s čimer 
bi odpravili deformacije v razmerjih med cenam ter sistemom 
pridobivanja in delitve dohodka. Gospodarstvo mora biti pod 
nenehnim vplivom svetovnega trga in svetovnih meril gospo- 
darjenja; 

4.2. z delitvijo dohodka je treba zagotoviti večji delež 
gospodarstva v dohodku, varstvu neokrnjenosti družbenih 
sredstev in njihovo razširjeno reproduciranje; 

4.3. nujno je treba selektivno in diferencirano spodbujati 
OZD za uvedbo večizmenskega dela in za večjo stopnjo izko- 
riščanja razpoložljivih virov z davčnimi, kreditnimi in drugimi 
olajšavami, odvisno od števila izmen; 

4.4. materialno in moralno bolje vrednotiti delovne uspehe, 
znanje in sposobnosti zaradi motiviranja delavcev za višjo 
produktivnost, iniciativnost, racionalizacijo, inovacijo in 
druge oblike inventivne dejavnosti. Osebni dohodki morajo 
biti v funkciji prispevka delavca k porastu dohodka: s tekočim 
delom, smotrno uporabo sredstev in predmetov dela in pri- 
spevka upravljalske funkcije; 

4.5. v vseh organizacijah združenega dela ter drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih je treba oblikovati krite- 
rije in merila za vrednotenje ustvarjalnosti, predvsem s sta- 
lišča prispevka vsake inovacije, izuma in tehnične izboljšave k 
rasti celotnega dohodka vsega kolektiva; 

4.6. razvijati je treba širšo delitev dela in povezovanje v več 
oblik samoupravne organiziranosti z združevanjem dela in 
sredstev na podlagi skupnega interesa in medsebojnih odvis- 
nosti OZD v delovnem procesu, s čemer bomo odpravili fazne 
neusklajenosti v tehničnih zmogljivostih in s tem omogočali 
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višjo stopnjo njihovega izkoriščanja, zaradi česar bi porasla 
proizvodnja in dohodek; 

4.7. razvijati je treba proizvodno kooperacijo in skupna 
vlaganja s tujimi partnerji kot primernega načina za transfer in 
uporabo sodobne tehnologije države in uspešnejše reševanje 
plačilnobilančnih problemov; 

4.8. ustvarjati je treba materialne in druge možnosti za 
razvoj znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela zaradi 
hitrejšega lastnega tehničnega razvoja in uspešnejšega tran- 
sferja, izpopolnjevanja in izkoriščanja tuje tehnologije, kar bi 
občutno zvišalo stopnjo uporabe razpoložljivih gospodarskih 
virov; 

4.9. investicije morajo biti v neposredni funkciji uresničeva- 
nja ciljev in nalog politike razvoja, investicije pa izbirati po 
družbenoekonomskih merilih smotrnosti vlaganj ob večji 
učinkovitosti in hitrejšem aktiviranju investicij; 

4.10. prispevati je treba k rasti produktivnosti dela in ekono- 
mije poslovanja s spremembami v strukturi skupnega sklada 
dela v dobro večjega deleža proizvodnega dela. Upravno in 
režijsko osebje v vseh strukturah je treba zmanjšati in ga 
uskladiti s potrebami gospodarstva in družbe. V ta namen je 
treba bolje ovrednotiti proizvodno delo; 

4.11. stalno je treba izpopolnjevati organizacijo dela in 
poslovanje v organizacijah združenega dela gospodarstva in v 
družbenih dejavnostih, tako da se uvajajo novi sistemi in 
metode dela, ki dosegajo večjo in kakovostnejšo proizvodnjo 
in večjo humanizacijo dela; 

4.12. zaradi izboljšanja delovnih pogojev kot pogoja za 
visoko produktivnost je treba v vseh delovnih okoljih zagoto- 
viti optimalno varstvo pri delu in skrajšati delovni čas delav- 
cev, ki delajo pod posebno oteženimi in za zdravje škodljivimi 
delovnimi pogoji. 

IX. Socialni razvoj 
1. Glavno težišče razvojne politike na socialnem področju 

bo usmerjeno v postopno odpravljanje nakopičenih proble- 
mov, ki se prenašajo iz preteklega obdobja, in na ustvarjanje 
materialnih in drugih pogojev za skladnejši razvoj ter na tej 
podlagi omogočanje realne rasti življenjske ravni ter zboljša- 
nje splošnih življenjskih razmer in delovnih pogojev delovnih 
ljudi in občanov. 

2. Glavni pogoji za uresničevanje politike na področju soci- 
alnega razvoja so predvideni približno 2% letno povečanje 
produktivnosti dela in zaposlenosti, dosledno izvajanje poli- 
tike delitve po rezultatih dela, ohranjanje predvidenih razmerij 
pri delitvi narodnega dohodka in bistveno brzdanje inflacije. S 
povečano skupno proizvodnjo in učinkovitostjo gospodarje- 
nja bomo ob načrtovanih spremembah v gospodarski struk- 
turi omogočili skladnejša razmerja med ponudbo in povpra- 
ševanjem ter popolnejše zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb prebivalstva. 

3. Z usmeritvijo v nekoliko počasnejšo rast življenjskega in 
zlasti družbenega standarda glede na celoten gospodarski 
razvoj bomo omogočili, da poraba prebivalstva raste v mejah 
skupaj razpoložljivih materialnih sredstev države. 

4. S predvideno rastjo skupne osebne porabe prebivalstva 
bomo obdržali njen delež v družbenem proizvodu in narod- 
nem dohodku, s povečanjem realnega obsega skupne porabe 
prebivalstva pa bomo omogočili postopne pozitivne spre-, 
membe v njeni strukturi, da bi se zmanjšal delež prehrane in 
povečal delež industrijskih živilskih proizvodov in storitev. V 
strukturi prehrane bomo zagotovili nekoliko večjo porabo 
kakovostnejših živilskih proizvodov ob zmanjšanju soraz- 
merne porabe" žit in drugih manj vrednih živil. Z nekoliko 
hitrejšo rastjo celotne porabe industrijskih neživilskih proiz- 
vodov bomo zlasti zboljšali možnosti za občutnejšo rast 
porabe določenih trajnih potrošnih dobrin (televizijskih spre- 
jemnikov, električnih štedilnikov, hladilnikov in avtomobilov). 
Sprememba ekonomske strukture prebivalstva bo ob dvigu 
materialne, kulturne in izobrazbene ravni prebivalstva v mestu 
in na vasi delovala tako, da bodo v strukturi porabe vse 
pomembnejše potrebe po neproizvodnih storitvah ob znatno 
boljši izrabi svobodnega časa za rekreacijo in razvedrilo. 

5. Vodili bomo tako politiko, da bodo skupni realni kupni 
skladi prebivalstva usklajeni z gibanjem blagovnih skladov, s 
čimer bomo omogočili uresničitev predvidenega obsega 
osebne porabe. Kupna moč prebivalca iz domačih virov 
gospodarjenja bo na podlagi živega in minulega dela rasla 

približno povprečno 4% na leto. Pri financiranju osebne 
porabe bodo še naprej imela vlogo sredstva prebivalstva iz 
naslova prejemkov iz tujine ter visoka raven kumuliranega 
varčevanja. Visoka kupna moč določenih kategorij prebival- 
stva bo nujno zahtevala spremembo v strukturi proizvodnje z 
usmeritvijo v preskrbo trga s proizvodi širšega asortimenta in 
boljše kakovosti. 

6. V okviru celotnih kupnih skladov prebivalstva se bodo 
realni osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju pove- 
čali do leta 1990 približno za 22%, kar je v skladu s predvideno 
rastjo produktivnosti dela in rastjo zaposlenosti. Rast produk- 
tivnosti in rast zaposlenosti bosta približno enako vplivali na 
rast celotnih osebnih dohodkov. S predvideno rastjo celotnih 
osebnih dohodkov bomo ustavili tendenco upadanja njiho- 
vega deleža v narodnem dohodku, njihova rast pa bo v skladu 
z doseženimi rezultati dela vplivala na večjo motiviranost 
delavcev za hitrejše povečevanje proizvodnje in večjo produk- 
tivnost dela. 

7. Celotna sredstva prebivalstva iz naslova pokojninskega 
in zdravstvenega zavarovanja, otroškega in socialnega var- 
stva ter drugih socialnih prejemkov bodo rasla po povprečni 
4,5% stopnji na leto, kar bo vplivalo, da se zboljša materialni 
položaj teh kategorij prebivalstva. Pokojnine in denarni pre- 
jemki borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev se 
bodo povečevali v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi, ki 
urejajo to snov. Razširile se bodo vse oblike otroškega varstva 
in še naprej podružbljala skrb za otroke in onemogočilo, da se 
sredstva, namenjena za otroško varstvo, uporabljajo za druge 
namene, zato bo tudi izpopolnjen sistem otroškega varstva. 

X. Razvoj družbenih dejavnosti 
1. Razvoj družbenih dejavnosti kot integralnega dela druž- 

bene reprodukcije bo spremljal razvoj gospodarstva in drugih 
dejavnosti, pri čemer bi v skladu z materialnimi možnostmi 
zagotovili višjo kakovost, večjo učinkovitost in smotrnost pri 
delu družbenih dejavnosti v skladu z rastočimi potrebami 
združenega dela in prebivalstva. 

2. Proučili bomo organizacijo in mrežo ustanov družbenih 
dejavnosti in drugih negospodarskih organizacij, da bi omo- 
gočili ustrezne spremembe za učinkovitejšo in smotrnejšo 
uporabo razpoložljivih virov v teh dejavnostih. 

3. Sredstva za delo in razvoj družbenih dejavnosti se bodo v 
glavnem zagotavljala s svobodno menjavo dela in uporabljala 
za spodbujanje kakovosti in učinkovitosti pri delu in s tem 
tudi za povečanje prispevka organizacij družbenih dejavnosti 
k celotnemu razvoju. Na področju razširjene reprodukcije 
bomo največji del sredstev vlagali v rekonstrukcijo in moder- 
nizacijo sedanjih zmogljivosti in opreme, zlasti na področju 
zdravstvenega varstva in izobraževanja. 

4. Delež odhodkov družbenih dejavnosti v družbenem pro- 
izvodu bo ostal v naslednjem obdobju na ravni 11,2%, kolikor 
bo po ocenah ustvarjenih v letu 1985. V okviru celotnih 
odhodkov za družbene dejavnosti bodo odhodki za izobraže- 
vanje ohranili svoj 3,1% delež v družbenem proizvodu, zdrav- 
stvo 3,8%, kultura 2,1% in druge dejavnosti približno 2,3%. S 
povečanjem realne rasti družbenega proizvoda bomo omogo- 
čili tudi realno 4% rast odhodkov družbenih dejavnosti. 

5. Na področju izobraževanja bo glavna smer delovanja 
strokovnih samoupravnih organizacij in institucij v skladu z 
opredelitvami in določbami družbenega dogovora o skupnih 
temeljih sistema vzgoje in izobraževanja intenzivnejše delo za 
doslednejšo preobrazbo usmerjenega izobraževanja. Pred- 
nost bomo dali proizvodnim poklicem, da bi izobraževanje 
uskladili s potrebami razvoja. Z zmanjšanjem razlik med 
področji se bo zajetje otrok s predšolsko vzgojo povečalo s 
17% v letu 1980 na približno 14% v letu 1990, učencev s 
srednjo izobrazbo pa z 58% v letu 1980 na približno 67% v letu 
1990. Z višjim in visokim izobraževanjem bomo nadaljevali 
začeto racionalizacijo mreže in zmogljivosti, notranjo reorga- 
nizacijo institucij, povečanje zmogljivosti za študij ob delu, 
zagotovitev kadrovskih, materialnih in organizacijskih mož- 
nosti za hitrejši razvoj in objektivnejšo prostorsko razporedi- 
tev. Povečati je treba tudi število študentov, ki študirajo nara- 
voslovne in tehnične vede. Ukrepali bomo, da se modernizi- 
rata sistem in proces izobraževanja, tako da bomo uvajali 
nove tehnologije in povečali učinkovitost, ekonomičnost in 
smotrnost. 

6. Na področju kulture bo humanizacija družbenih odno- 
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• sov s samoupravljanjem prispevala k uveljavitvi jugoslovan- 
ske socialistične kulture, v kateri bodo imele vse nacionalne 
kulture enake možnosti za razvoj. Za širjenje materialne 
osnove kulture, večjo zainteresiranost delovnih ljudi in vse- 
stranejšo uporabo kulturnih dobrin in umetniške ustvarjalno- 
sti bosta odločilnega pomena uresničevanje načela svobodne 
menjave dela in proces vzajemne povezanosti združenega 
dela v kulturi. 

7. Na področju zdravstvenega varstva bo delovanje usmer- 
jeno v ohranitev zdravstvenega stanja in zboljšanje zdravstve- 
nega varstva prebivalstva. Posebno skrb je treba posvetiti 
varstvu matere in otroka, da bi hitreje vplivali na zmanjšanje 
smrtnosti dojenčkov. Da bi ohranili in zboljšali zdravstveno 
stanje prebivalstva, bomo delovanje usmerili v vključevanje 
prebivalstva v dejavnost zdravstvenega varstva, da bi učinko- 
viteje delovali na krepitev in ohranitev zdravja, preprečevali 
bolezni in omilili njihove posledice. Pri tem bi morali imeti 
prednost ukrepi za odpfavo in zmanjšanje dejavnikov rizika 
pri kroničnih degenerativnih boleznih, ki nastopajo kot posle- 
dica nepravilne prehrane, nezadostne telesne aktivnosti, kaje- 
nja, alkoholizma, narkomanije, obnašanja udeležencev v pro- 
metu idr. 

V okviru programa preventivnih ukrepov bi bila posebna 
pozornost posvečena pravočasnemu odpravljanju bolezni, 
zlasti pri posameznih občutljivih kategorijah prebivalstva, in 
nadaljnjemu zmanjševanju obolenj za posameznimi nalezlji- 
vimi boleznimi. Da bi zboljšali učinkovitost in smotrnost na 
področju zdravstvenega varstva, se bomo lotili sprememb v 
organizaciji zdravstvene dejavnosti v skladu z opredelitvami iz 
resolucije o temeljih politike zdravstvenega varstva prebival- 
stva, predvsem za krepitev osnovega oziroma primarnega 
zdravstvenega varstva in za zagotovitev boljše funkcionalne 
poveznosti in delitve dela med zdravstvenimi organizacijami 
na vseh ravneh. Zagotavljali bomo večjo usklajenost med 
obsegom storitev in sredstev za zdravstveno varstvo. Dosled- 
neje bomo uresničevali družbenoekonomske odnose svo- 
bodne menjave dela v vseh oblikah, da bi ohranili doseženi 
standard. Ukrepali bomo, da izpopolnimo informacijski 
sistem v zdravstvu. Posebno pozornost bomo posvetili znan- 
stvenoraziskovalnemu delu na področju sistema zdravstve- 
nega varstva in družbenoekonomskih odnosov na tem po- 
dročju. 

8. S povečanjem proizvodnje in dohodka bomo omogočili 
vodenje aktivne socialne politike, ki mora vplivati, da se zlasti 
zboljša življenjska raven družin z nižjimi dohodki na člana 
gospodinjstva, nezaposlenih, ostarelih in socialno ogroženih 
ljudi. Zlasti je treba razvijati sodobne oblike preventivnega 
socialnega varstva, da bi preprečevali vzroke za nastanek 
socialnih problemov. 

9. Posebno pozornost je treba posvetiti organizirani in 
popolnejši družbeni skrbi za varstvo otrok, zlasti skrbi za 
otroke brez skrbstva staršev, otroke z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju ter pomoči družinam z več otroki. Težišče 
mora biti na zboljšanju življenjskih razmer ostarelih, krepitvi 
prevencije in odpravi vzrokov invalidnosti ter zboljšanju reha- 
bilitacije invalidov in prizadetih oseb. 

XI. Stanovanjsko-komunalna dejavnost 

1. V skladu z družbenim dogovorom o skupnih elementih 
stanovanjske in komunalne politike bosta graditev stanovanj 
in uresničitev drugih nalog na tem področju temeljili na pro- 
gramih kompleksne stanovanjske graditve in rekonstrukcije 
stanovanjskih naselij in komunalnih objektov. 

2. Pri financiranju stanovanjske graditve bodo imela sred- 
stva prebivalstva vse pomembnejšo vlogo. Družbena sredstva 
iz dohodka se bodo še naprej uporabljala za solidarno stano- 
vanjsko graditev, iz čistega dohodka pa samo za spodbujanje 
večjega angažiranja sredstev in dela občanov. 

3. Z ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali graditev 
stanovanj za trg. Omogočili bomo smotrnejšo uporabo stano- 
vanjskega sklada in prodajo stanovanj v družbeni lastnini 
njihovim uporabnikomm proti realnemu tržnemu plačilu. 

4. Povečali bomo stanarine do ravni, ki zagotavlja sredstva 
za vzdrževanje in amortizacijo stanovanjskega sklada ter del 
za razširjeno reprodukcijo, in diferencirali subvencioniranje 
stanovanjskih stroškov. 

5. Omogočili bomo smotrnejšo uporabo komunalne infra- 
strukture. Cene komunalnih storitev bomo spravili do ravni, ki 
zagotavlja sredstva za enostavno reprodukcijo, vzdrževanje in 
upravljanje komunalnih skladov. 

6. Skupna vlaganja v stanovanjsko graditev bodo rasla po 
povprečni 3,2% stopnji na leto. S takšno rastjo investicij bomo 
zgradili približno skupaj 700 tisoč stanovanj, od tega približno 
250 tisoč v družbenem in 450 tisoč v individualnem sektorju 
lastnine. S tem bi se celotni stanovanjski sklad povečal leta 
1990 približno za 10%, povprečna velikost stanovanja pri- 
bližno na 62 m2, povprečna velikost stanovanja na osebo 19 
m2, povprečno število oseb na eno stanovanje pa omejilo na 
3,4 osebe. 

XII. Varstvo in zboljšanje življenjskega 
in delovnega okolja 

1. Z ukrepi razvojne in ekonomske politike bomo zagotovili 
smotrnejše izkoriščanje naravnih virov, zlasti energetskih in 
mineralnih surovin, onesnaževanje voda, zemljišč in zraka pa 
spravili v ekološko in tehnološko sprejemljive meje, Organizi- 
rali bomo zbiranje sekundarnih surovin in omogočili, da se z 
raznimi tehnološkimi postopki znova veliko bolj proizvodno 
uporabljajo. 

2. Težišče delovanja in ukrepanja na področju varstva in 
zboljšanja življenjskega in delovnega okolja mora biti v tem 
obdobju na vzpostavitvi in doslednem spoštovanju zakonito- 
sti in odgovornosti za ohranitev in zboljšanje kakovosti 
življenjskega in delovnega okolja po enotnih merilih in nor- 
mah za vso SFRJ. Poostriti in izenačiti je treba ukrepe in 
predpise o varstvu ter kontrolo njihovega spoštovanja. S 
spremembami v zvezni zakonodaji in z razširitvijo pristojnosti 
ustreznih zveznih organov je treba zagotoviti učinkovito 
inšpekcijsko kontrolo na zvezni ravni za vse oblike onesnaže- 
vanja prek republiških in pokrajinskih meja (onesnaževanje 
vodnih tokov, onesnaževanje hrane ipd.). Na ravni federacije, 
republik in avtonomnih pokrajin ter občin je treba uvesti 
katastre onesnaževalcev in evidenco stroškov zaradi nastale 
škode z onesnaževanjem okolja ter o ocenah ukrepov varstva 
in sanacije. 

3. Spodbujali bomo uvedbo čiste, reciklažne, fleksibilne in 
zaščitne tehnologije za ohranitev, varstvo in zboljšanje kako- 
vosti delovnega in življenjskega okolja. Uvedli bomo stalni 
sistem kontrole in vzdrževanja dovoljene rasti ravni izčrplje- 
nosti naravnih virov in zasičenosti prostora ter sistem prepre- 
čevanja biološke, radijske, kemične in mehanične onesnaže- 
nosti tal, vode in zraka ter degradacije življenjskega in delov- 
nega okolja. 

4. Določili bomo enotne kvalimetrijske in druge standarde 
za proizvodnjo in vzdrževanje zdrave hrane in hraniv ter za 
druge proizvode in zagotovili njihovo učinkovito kontrolo. 

5. Poostriti je treba kontrolo proizvodnje, skladiščenja in 
uporabe kemičnega, zlasti pa škodljivega in nevarnega mate- 
riala, ter ukrepov za odlaganje kemičnih in drugih odpadkov 
sploh. Unificirati in zboljšati je treba kontrolo uporabe kemi- 
kalij v kmetijstvu. 

6. Izkoriščanje in varstvo površinskih in podzemeljskih voda 
ter širših območij porečij, ureditev vodnih tokov idr. bo v tem 
obdobju središče ukrepanja in delovanja na ravni federacije, 
republik in avtonomnih pokrajin, občin in združenega dela. V 
tem okviru bomo posebno pozornost posvetili ukrepom, da 
bo izpuščanje odpadnih voda čim manjše in odpravljeno. V 
vodne recipiente je treba čim manj izpuščati odpadne vode 
brez njihovega poprejšnjega čiščenja. Za ohranitev kakovosti 
Jadranskega morja bomo obsežno ukrepali za varstvo obale 
in okrepili kontrolo onesnaževanja morja z ladij. Ustrezno 
pozornost je treba posvetiti krepitvi sistema obrambe pred 
poplavami in povečanju namakalnih površin. 

7. Posebno pozornost bomo posvetili posledicam zaradi 
vse večjega izkoriščanja domačih energetskih virov, zlasti 
lignita, ker je vse večja ogroženost, ki jo povzročajo odprti 
kopi, jalovina, pepel, dimni plini, žveplo in izpuščena toplota. 
V skladu z obveznostmi iz konvencije o čezmernem onesna- 
ževanju zraka mora Jugoslavija v tem obdobju dokaj zmanj- 
šati raven onesnaženosti zraka z žveplom. Poleg ukrepov za 
varstvo zraka v termoelektrarnah in toplarnah gazifikacije, 
likvefakcije, briketiranja in razžveplenega premoga ter z 
ustreznimi ukrepi v metalurgiji bomo še obsežneje ukrepali za 
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toplifikacijo in gazifikacijo mest ter za izrabo sončne energije 
in biomase in zmanjšanje izpuščanja škodljivih plinov motor- 
nih vozil in kotlov na naftne derivate. 

8. Glede na pričakovano večjo uporabo jedrske energije v 
prihodnosti ter zaradi hitrejšega tehnološkega razvoja je 
treba pravočasno reševati probleme v zvezi z varstvom pred 
ioniziranim sevanjem in varovanjem radioaktivnih odpadnih 
snovi ter izrabljenega jedrskega goriva. Ustrezno pozornost je 
treba posvetiti tudi varstvu pred nejonizirnim sevanjem, hru- 
pom, vibracijami in drugim. 

9. Zaradi koordiniranega saniranja in zboljšanja stanja in 
pogojev glede življenjskega in delovnega okolja bomo v vseh 
območjih Jugoslavije sprejeli do konca leta 1986 vse manjka- 
joče predpise na tem področju in sklenili družbene dogovore 
o elementih skupne politike in o merilih za varstvo življenj- 
skega okolja in prostorsko ureditev. Način ureditve, izkorišča- 
nja in varstva porečij in. postopek za odpravo vzrokov in 
saniranja stanja na območjih povečanega in čezmernega 
onesnaženja zraka ter vseh drugih vrst ogrožanja življenj- 
skega okolja bomo določili s posebnimi dogovori republik in 
pokrajin ter dogovori občin, na katere se nanašajo konkretni 
problemi glede varstva posameznih porečij in vodnih tokov. 

10. Zagotovili bomo materialne, kadrovske in druge pogoje 
za izpolnjevanje prevzetih mednarodnih obveznosti naše 
države v zvezi z ukrepi za varstvo Jadrana kot dela Sredozem- 
skega morja, ureditev, izkoriščanje in varstvo voda Donave, 
preprečevanja čezmernega onesnaževanja zraka idr. 

XIII. Regionalni razvoj in prostorska 
ureditev 

1. Vodili bomo aktivno politiko regionalnega razvoja in 
zagotavljali pogoje za popolnejšo in smotrnejšo izrabo delov- 
nih, zgrajenih in naravnih potencialov ter kakovostnih dejav- 
nikov ekonomskega in socialnega razvoja in na tej podlagi 
ustvarili možnosti za enakomernejši regionalni razvoj. Politika 
regionalnega razvoja kot sestavni del politike celotnega raz- 
voja Jugoslavije mora omogočiti večjo specializacijo in 
nadaljnjo delitev dela med organizacijami združenega dela 
znotraj države in ekonomsko smotrnejše vključevanje v med- 
narodno delitev dela, kar bi prispevalo k popolnejšemu aktivi- 
ranju in izkoriščanju razpoložljivih virov in tako omogočilo 
ekonomsko smotrn razvoj države. Zato bomo z ustreznimi 
ukrepi in akcijami zagotovili intenzivnejše in uspešnejše 
samoupravno povezovanje organizacij združenega dela vseh 
delov države ter združevanje dela in sredstev na dohodkovnih 
podlagah in v skupnem interesu, da bi postal proces združe- 
vanja dela in sredstev glavna metoda pri uresničevanju poli- 
tike regionalnega razvoja države. 

2. V obdobju 1986-1990 bomo ustvarjali možnosti za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in najhi- 
trejši razvoj SAP Kosovo v okviru aktivne in celovite politike 
skladnejšega regionalnega razvoja države, da bi se v primer- 
javi s povprečjem države zmanjšalo njihovo sorazmerje zao- 
stajanja v stopnji razvitosti in v življenjskih razmerah in delov- 
nih pogojih delovnih ljudi. 

3. Še naprej bomo izvajali posebne ukrepe in ustvarjali 
možnosti za najhitrejši razvoj SAP Kosovo kot izrazito gospo- 
darsko nerazvitega območja v državi. 

4. Socialistične republike Bosna in Hercegovina, Črna gora 
in Makedonija in Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo 
imajo v obdobju 1986-1990 status gospodarsko manj razvi- 
tih, pri čemer ima Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo 
status gospodarsko izrazito nerazvitega območja. 

5. Z opiranjem na lastne moči, s popolnejšim in smotrnim 
izkoriščanjem in aktiviranjem razpoložljivih potencialov in 
dejavnikov razvoja, z združevanjem dela in sredstev na 
dohodkovnih podlagah in skupnem interesu ter s spodbuje- 
valnimi ukrepi bomo uresničevali hitrejši razvoj proizvajalnih 
sil od povprečja države v vsaki gospodarsko manj razviti 
republiki in najhitrejši razvoj SAP Kosovo. 

6. V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije bomo ustrezno ukrepali in delovali, da 
ustavimo nadaljnje zaostajanje območij SR Srbije izven avto- 
nomnih pokrajin v stopnji gospodarske razvitosti za povpreč- 
jem države. Te ukrepe bomo določili z letnimi resolucijami o 
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986^-1990 v odvisnosti od stopnje in značaja zaostajanja 
tega področja pri razvoju v prejšnjem letu. 

7. Podpirali bomo aktivno politiko republik in avtonomnih 
pokrajin za pospešen razvoj hribovsko-planinskih območij, 
obmejnih območij in jadranske obale z otoki, da bi se aktivi- 
rali obstoječi potenciali teh območij, ustavilo upadanje 
gospodarskih dejavnosti in odseljevanje prebivalstva. Pospe- 
šen razvoj teh območij je nujen pogoj za zboljšanje celotnega 
reigonalnega razvoja in prostorske ureditve ter pomemben 
dejavnik za nadaljnjo krepitev v splošni ljudski obrambi. 

8. Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin bomo 
sprejeli skupne osnove za prostorsko planiranje in ureditev v 
Jugoslaviji, s katerimi bomo določili skupne elemente dolgo- 
ročne zasnove prostorske organizacije, zlasti tiste, ki se nana- 
šajo na enotno obravnavanje jugoslovanskih in mednarodnih 
prostorskih Sistemov (prometnih, energetskih, vodnih idr.), 
zatem vezanih za procese urbanizacije ter za vzpostavitev 
skupnih metodoloških temeljev, meril, norm in standardov za 
ureditev in planiranje gospodarskih in družbenih funkcij v 
prostoru. 

9. Lotili se bomo izdelave novih in po potrebi obnovitve 
sedanjih prostorskih in urbanističnih načrtov na vseh ravneh 
v okviru republik in avtonomnih pokrajin in tako zagotovili 
prostorsko plansko osnovo za usklajen razvoj sistema naselij 
v vseh okoljih, skladno razporeditev gospodarskih in drugih 
družbenih funkcij v prostoru, vševši tudi racionalizacijo mreže 
infrastrukture in varstvo zemljišč pred nenamenskim in 
nesmotrnim izkoriščanjem. 

XIV. Informacijska dejavnost 
Posebno pozornost bomo posvetili razvoju družbenega 

sistema informiranja in sistemu javnega obveščanja. 
1.1. Družbeni sistem informiranja bomo razvijali z uresniče- 

vanjem njegovih enotnih temeljev in z njegovim nadaljnjim 
prilagajanjem potrebam vseh subjektov sistema. Zato bomo 
modernizirali tehnične osnove sistema, uvedli sodobne oblike 
in tehnološke rešitve za pravočasno in popolnejše zagotavlja- 
nje in izmenjavo planskih, znanstveno-tehnoloških, finančnih 
in drugih podatkov in informacij, s čimer bomo omogočili 
večjo učinkovitost odločanja in kakovost odločitev organov 
upravljanja, poslovodnih organov, delegacijskih skupščin 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter spremljanje raci- 
onalizacije odločitev. 

1. 2. V okviru družbenega sistema informiranja bomo z 
usklajenimi programi razvoja službe družbenega sistema 
informiranja in programom razvoja informacijskega sistema 
federacije zboljšali in razvijali informacijski sistem federacije 
kot njegov integralni del. Institucionalne osnove družbenega 
sistema informiranja bomo uskladili z zahtevami in v rokih iz 
zakona o temeljih družbenega sistema informiranja ter prila- 
godili informacijski sistem federacije potrebam posameznih 
subjektov sistema (Skupščine SFRJ, ZIS, družbenopolitičnih 
organov in organizacij na ravni federacije idr.) ter ga popol- 
neje povezali z informacijskimi sistemi republik in pokrajin. 
Informacijski sistem federacije bomo še bolj podružbijali z 
razvojem sedanjih in z uvedbo novih oblik družbenega upra- 
vljanja in kontrole. 

2. Omogočili bomo nadaljnji intenzivnejši sistem javnega 
obveščanja z uvedbo (tisk, radiotelevizija, TANJUG idr.) 
sodobnejše tehnike pri nosilcih sistemov in z nadaljnjim raz- 
vojem ter uporabo sodobnih oblik in tehnično-tehnoloških 
rešitev (graditev javnega omrežja za prenos podatkov, 
sistema teleksa, videoteleksa, faksimil teksta ter drugih siste- 
mov in programov) za hitrejše, učinkovitejše in smotrnejše 
obveščanje vseh subjektov v našem družbenopolitičnem 
sistemu ter izmenjavo informacij s svetom, zlasti z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju v skladu z opredelitvami 
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

2.1. Da bi bil tisk bolj dostopen delovnim ljudem bomo 
ustvarili ugodnejše materialne pogoje za delo in položaj časo- 
pisnih organizacij, vštevši tudi stabilnejšo oskrbo z rotacij- 
skim papirjem. 

2.2. Razvijali bomo programe in oblike obveščanja javnosti' 
prek radia in televizije. Glavna smer bo združevanje ter 
skupno opravljanje in razdelitev posameznih funkcij, in sicer z 
uresničevanjem enotnih temeljev programske politike in 
skupnih načrtov ne le samo za oddajanje, temveč tudi za 
proizvodnjo programov; skupnih programskih posegov; z 
združenim uvozom tujega programa; s skupnim nastopom do 
tujine in skupno razvojno politiko. V tern obdobju bomo 
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pripravili in izdelali projekt za uvedbo satelitske radiodifuzije 
v Jugoslaviji. 

XV. Splošna ljudska obramba 
1. Zagotovili bomo nadaljnji razvoj in krepitev splošne ljud- 

ske obrambe in družbene samozaščite. Zato bomo pri načrto- 
vanju in uresničevanju družbenoekonomskega razvoja upora- 
bljali med drugim tudi obrambno-zaščitna merila pri razvoju 
gospodarskih in družbenih dejavnosti. 

2. Težišče priprav za splošno ljudsko obrambo bo še naprej 
na krepitvi oboroženih sil, s čimer bomo zagotovili, da bosta 
razvoj in usposabljanje Jugoslovanske ljudske obrambe in 
teritorialne obrambe v skladu z njunimi nalogami. 

3. Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem organizacije ter 
kadrovsko in tehnično modernizacijo in večjimi bojnimi, zlasti 
pa ognjenimi možnostmi vojnih in mirnodobnih enot oboro- 
ženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije. Zato 
je treba zagotoviti: (1) da se z razvojem in modernizacijo 
Jugoslovanske ljudske armade še nadalje posodabljajo oblike 
in rodovi ter bojni sistemi za protiletalski, pritioklepni in 
protidesantni boj; (2) da se nadaljuje tehnična modernizacija 
Jugoslovanske ljudske armade, zasnovana predvsem na razi- 
skovalno-razvojnih in proizvodnih zmogljivostih v državi in na 
njihovi modernizaciji; (3) da se pospeši delo pri razvoju, 
osvajanju in hitrejši proizvodni orožja in vojaške opreme ter 
pri izpopolnjevanju tehnologije drugih materialov za to proiz- 
vodnjo, s čimer bi med drugim zagotovili še večjo neodvisnost 
naše države pri proizvodnji orožja in vojaške opreme in dokaj 
prispevali k zmanjšanju tehnično-tehnološke odvisnosti jugo- 
slovanskega gospodarstva v tujini. 

4. Teritorialno obrambo moramo tudi v prihodnje razvijati 
na enotnih temeljih in merilih kot močan in množičen del 
enotnih obroženih sil države in najširšo splošno narodno 
obliko organiziranja in pripravljanja družbe za oborožen boj 
in druge oblike odpora napadalcu z uresničevanjem nasled- 
njih nalog: (1) težišče razvoja civilne zaščite bo usmerjeno v 
intenzivnejši razvoj enot in štabov v zvezi z zaščito in reševa- 
njem ljudi in materialnih dobrin; (2) sistem opazovanja in 
obveščanja družbenopolitičnih skupnosti moramo še dopol- 
niti, opremiti in usposobiti, da lahko pravočasno in učinkovito 
odkriva vse vrste nevarnosti za delovne ljudi in občane in 
materialne dobrine ter pravočasno obvešča in alarmira o 
odkritih nevarnostih, da bi se pravočasno aktivirale sile za 
obrambo, zaščito in reševanje; (3) v sistemu zvez bomo nada- 
ljevali z materialno-tehničnim opremljanjem s sodobnimi 
sredstvi, s kadrovskim usposabljanjem in medsebojnim pove- 
zovanjem tega sistema s funkcionalnimi sistemi zvez, da bi 
zagotovili zanesljive in nepretrgane zveze za vodenje; (4) 
posebno težišče delovanja bo usmerjeno v usposabljanje 
združenega dela in drugih subjektov v gospodarstvu in druž- 
benih dejavnostih oziroma vseh nosilcev načrtovanja v skladu 
z obrambnimi načrti. 

5. Specifikacija teh in drugih nalog na področju splošne 
ljudske obrambe je v posebnem aneksu k družbenem planu 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

DRUGI DEL 

SMERNICE IN OKVIRI 

ZA SPREJEMANJE 

UKREPOV EKONOMSKE 

POLITIKE 

IN DRUGIH UKREPOV 

Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in določenih težiščnih ciljev in skupnih interesov ter 
proizvodne naravnanosti in osnovnih razmerij razvoja za 
obdobje 1986-1990 je kakovosten preobrat k.intenzivnemu 

razvoju ter nujne dinamične in strukturne spremembe 
mogoče uresničiti z večjimi prizadevanji vseh subjektov 
družbe in s prilagajanjem gospodarsko-sistemskih rešitev in 
ukrepov ekonomske politike zahtevam ekonomske stabiliza- 
cije. 

I. - Politika pridobivanja 
in razporejanja dohodka 

1. Z aktivno razvojno politiko, z ukrepi ekonomske politike 
in instrumenti gospodarskega sistema bomo za vse subjekte 
zagotovili bolj izenačene splošne pogoje za pridobivanje 
dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu. Ti pogoji morajo 
temeljiti na ekonomskih merilih in spodbujati ekonomsko 
motivacijo in selekcijo organizacij združenega dela pri uresni- 
čevanju načrtovanih nalog. 

2. Mehanizem oblikovanja in delitve dohodka, ki mora 
temeliti na načelih delitve po rezultatih dela, bo v funkciji 
krepitve motivacijskih dejavnikov dela in ustvarjalnosti v vseh 
organizacijah združenega dela, povečanja produktivnosti 
dela, ekpnomičnosti in smotrnosti gospodarjenja, zboljšanja 
racionalizacije in inovacije ter večjega vrednotenja proizvod- 
nega in ustvarjalnega dela. Da bi ustvarjali večji realni doho- 
dek, bomo vzpostavljali objektivizirane kriterije in merila 
poslovnega uspeha in s tem tudi realnejše odnose pri pridobi- 
vanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka pri sred- 
stvih za osebne dohodke in skupno uporabo ter akumulacijo 
na podlagi samoupravno in družbeno dogovorjenih merili s 
temile kazalniki: dohodek na delavca, dohodek glede na 
angažirana sredstva, bruto osebni dohodek na delavca ter 
drugih kazalnikov. Omogočili bomo dosledno uporabo delitve 
osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela. Pri razpolaganju 
z dohodkom se morajo spoštovati objektivne ekonomske 
zakonitosti, ki izhajajo iz narave družbene lastnine in bla- 
govne proizvodnje in se kažejo v nujnosti vzpostavitve takih 
razmerij med porabo in akumulacijo, ki zagotavljajo normalno 
obnavljanje družbene lastnine in nenehno razširjanje materi- 
alne osnove združenega dela. Zato bomo ustvarili možnosti 
za realno obračunavanje, izkazovanje in načrtovanje dohodka 
in za ekonomsko smotrno razporejanje dohodka na porabo in 
akumulacijo (sredstva za krepitev materialne osnove združe- 
nega dela in sredstva rezerv). 

3. V skladu z družbenim dogovorom o skupnih temeljih in 
merilih za samoupravno ureditev pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ bomo z ustreznimi razmerji in instrumenti 
delitve dohodka zagotovili medsebojno odvisnost med giba- 
njem bruto osebnih dohodkov na delavca in akumulacijo 
glede na angažirana sredstva ter preprečili skupinsko-lastni- 
ško obnašanje do sredstev in akumulacije. K temu bo zlasti 
prispevala uporaba načela, da se z ustvarjanjem večjega 
dohodka na delavca in na angažirana sredstva ustvarjajo tudi 
večji bruto osebni dohodek na delavca, pod pogojem, da se 
hkrati ustvarja tudi večja akumulacija glede na angažirana 
sredstva. Z družbenimi dogovori v republikah in pokrajinah 
ter samoupravnih sporazumih v panogah in grupacijah ter z 
ukrepi ekonomske politike bomo omogočili dosledno upo- 
rabo sistema delitve osebnih dohodkov po delu in rezultatih 
dela ter uspehu poslovanja temeljne organizacije združenega 
dela in drugih organizacij združenega dela. Bolj se bo vredno- 
tilo proizvodno, produktivno in ustvarjalno delo, ki se opravlja 
pod težkimi pogoji. S tem bomo odpravili uravnilovko in 
takoimenovano socializacijo negativnih rezultatov dela. V 
skladu z zakonom o združenem delu bomo uvedli letni obra- 
čun osebnega dohodka delavca iz vseh naslovov pridobivanja 
in namena bruto osebnih dohodkov, predvsem iz naslova 
produktivnosti dela in ekonomije sredstev. Spodbujali bomo 
razvoj spodbujevalnih metod in sistema delitve osebnih do- 
hodkov. 

4. Z ukrepi davčne politike, z usmerjanjem dela dohodkov 
na podlagi izjemnih ugodnosti pri razširitvi materialne osnove 
dela, s skupno politiko osebnih dohodkov in politiko cen v 
okvirih, določenih z zakonom, bomo zmanjševali medpa- 
nožne razlike oziroma razlike, ki izhajajo iz delovnih pogojev, 
povečali pa razlike znotraj panog in znotraj grupacij ter 
razlike v okviru organizacij združenega dela, ki izvirajo iz 
razlik v rezultatih dela. S posebnimi ukrepi davčne politfke in 
politike delitve dohodka bomo onemogočili pridobivanje 
denarnih sredstev izven realno ustvarjenega dohodka in pre- 
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prečevali deficitarno financiranje investicij in vseh drugih 
oblik porabe. 

5. Pri vrednotenju vseh proizvodnih dejavnikov bomo vodili 
politiko realnih in uravnovešenih odnosov. 

5.1. Ocenili in določili bomo realno vrednost družbenega 
premoženja in družbenega bogastva v celoti po sektorjih 
lastnine in po dinamiki sprememb in onemogočili delovanje 
mehanizmov in prakse, s katerimi se družbeno bogastvo pre- 
naša v osebno last. 

5.2. Uvedli bomo sistem stalne revalorizacije osnovnih in 
drugih sredstev ter uredili njihov promet. V skladu s tem 
bomo na podlagi enotnih meril za vso državo uvedli avtomati- 
zem pri revalorizaciji osnovnih in obratnih sredstev, njihova 
realna vrednost pa se bo izkazovala in vključevala v obračun 
finančnih rezultatov. 

5.3. Amortizacijske stopnje je treba povečati do ravni, ki 
omogoča funkcionalno in sodobno amortizacijo osnovnih 
sredstev. Revalorizacija in povečanje vrednosti zalog zaradi 
rasti cen ne smeta biti podlaga za delitev za končno porabo. 

5.4. Na podlagi tržnih meril in vrednotenja ter vseh drugih 
tržno planskih kategorij bomo uredili odnose glede uporabe 
družbenih sredstev. 

6. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v 
mejah svojih pristojnosti omogočale, da se trajno odpravijo 
motnje v tokovih družbene reprodukcije, ki jih je povzročilo 
neravnovesje med vsemi oblikami porabe in razpoložljivimi 
sredstvi, oziroma ukrepale, da se vse oblike porabe uskladijo 
z realnimi materialnimi okviri na selektivni podlagi. Tako bodo 
s stroški družbene nadstavke sorazmerno manj obremenjeni 
dohodki dela iz dela in varstvo socialne ogroženejše katego- 
rije prebivalstva, sorazmerno bolj pa bodo obremenjeni 
dohodki prebivalstva in prihodki gospodarstva izven dela ter 
druge oblike rente zaradi ugodnejših naravnih, tržnih in dru- 
gih pogojev. 

7. Ukrepali bomo, da se na podlagi enotnih meril diferenci- 
rano obdavčujejo dohodki, katastrski dohodki, dohodki iz 
premoženja in iz prometa premoženja ter zmanjšajo davek in 
prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov. Z oprostitvijo 
ustreznih prihodkov davka bomo ustvarjali ugodnejše možno- 
sti za razvoj inovatorstva, racionalizatorstva, znanosti in dru- 
gih oblik ustvarjalnosti. 

8. Organizaciji združenega dela, ki posluje z izgubo in za 
katero je sprejet sanacijski program, se lahko zmanjšajo 
obveznosti iz naslova davka in prispevkov. 

!l. - Temeljni elementi politike in 
merila za financiranje in usmerjanje 
investicij 

1.Z zboljšanjem ustreznih sistemskih rešitev na podlagi 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in z ukrepi 
ekonomske politike v pristojnosti republik in avtonomnih 
pokrajin ter s skupno ekonomsko politiko na ravni Jugoslavije 
bomo podpirali svobodno gibanje družbene akumulacije na 
enotnem jugoslovanskem področju, predvsem s samouprav- 
nim združevanjem dela in sredstev, in s tem zagotovili, da se 
pretežen del razpoložljive družbene akumulacije usmerja v 
financiranje skupnih načrtov in programov razvoja, proizvod- 
nje in izvoza ter programov, ki prispevajo k uresničevanju 
skupne politike razvoja. 

2. Hkrati s krepitvijo integracije jugoslovanskega gospodar- 
stva na skupnih programih in načrtih razvoja bomo ustvarili 
možnosti za maksimalno samoupravno koncentracijo sred- 
stev, smotrnejšo uporabo razpoložljive družbene akumulacije 
in za graditev ustreznih enotnih mehanizmov za selekcijo in 
izbiro investicijskih projektov na podlagi enotnih meril in 
kazalnikov za oceno ekonomske učinkovitosti in družbene 
opravičenosti investicijskih projektov. 

3. Na podlagi določenih razvojnih meril o usmerjanju in 
uporabi razpoložljivih družbenih sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo bo ekonomsko učinkovitost in družbeno opravičenost 
vsake nameravane investicije ocenjevala in preverjala organi- 
zacija združenega dela, ki namerava investirati, pa tudi v 
odnosih medsebojne povezanosti z drugimi organizacijami 
združenega dela in bankami na podlagi združevanja dela in 
sredstev na enotnem gospodarskem področju, najmanj pa po 
tehle kazalnikih: ekonomske reprodukcijske stopnje (pri- 
spevka), neto deviznega učinka, stopnje samofinanciranja in 

porasta produktivnega zaposlovanja. Postopek ocenjevanja 
družbene in ekonomske opravičenosti ter nameravane inve- 
sticije bo urejen v dogovoru v republikah in avtonomnih 
pokrajinah, za investicije posebnega pomena za skladen raz- 
voj države kot celote pa tudi na ravni federacije na enotnih 
skupnih metodoloških podlagah.10 

4. Glede na omenjena sredstva za financiranje investicij iz 
realne domače akumulacije in omejeno črpanje zunanjih 
sredstev za investicije za reševanje strukturnih protislovij in v 
skladu z določeno proizvodno naravnanostjo se bodo razpo- 
ložljiva sredstva za investicije usmerjala predvsem v financira- 
nje programov proizvodnje, pomembnih za uresničevanje 
skupnih ciljev razvoja, predvsem pa v: modernizacijo, rekon- 
strukcijo, tehnično-tehnološke inovacije in pospeševanje in 
pomembnejša zboljšanja stopnje organiziranosti gospodarje- 
nja za popolnejše in učinkovitejše izkoriščanje sedanjih proiz- 
vodnih zmogljivosti na podlagi strožjih ekonomskih meri! 
domačega in svetovnega trga in potrebe po vključitvi v med- 
narodno delitev dela na kakovostnejših podlagah; povečanje 
pridobivanja energije, osnovnih surovin in hrane za zadovo- 
ljevanje domačih potreb, zmanjšanje uvozne odvisnosti in 
ustvarjanje ugodnejših možnosti za večji izvoz proizvodov 
višje stopnje obdelave; razvoj predelovalnih in storitvenih 
zmogljivosti,.ki se opirajo na domače vire ter znanstvene in 
tehnične dosežke in ki so pretežno izvozno usmerjeni s težiš- 
čem na pospešenem razvoju industrije visokih tehnoloških 
performanc (elektronika, oprema za avtomatizacijo, ocena 
postrojev idr.), turizma, drobnega gospodarstva in drugih 
proizvodnih in storitvenih zmogljivosti; hitrejši razvoj železni- 
škega, pomorskega in rečnega prometa, razvoj zvez in inte- 
gralnega transporta ter proizvodnje, ki bo spremljala njihov 
hitrejši razvoj, predvsem z uresničevanjem skupnih progra- 
mov proizvodnje in izvoza na podlagi združenega dela in 
sredstev na enotnem jugoslovanskem področju. 

5. S spodbujevalnimi ukrepi in instrumenti ekonomske poli- 
tike (zlasti na področju kreditne in davčne politike) bomo 
akumulacijo prebivalstva veliko več kot doslej usmerili v pro- 
duktivne dejavnosti, zlasti na področju drobnega gospodar- 
stva, kmetijstva, storitvenih, proizvodnih in drugih dejavnosti; 
z razvojem ugodnih oblik združevanja, kooperativnega dela in 
hitrejšega razvoja dejavnosti z osebnimi sredstvi, ki so 
lastnina občanov, oziroma v razvoj manjših proizvodnih zmo- 
gljivosti, ki so komplementarne veliki industriji, zaradi speci- 
alizacije proizvodnje in smotrnejšega izkoriščanja zmogljivo- 
sti. Spodbujali bomo vse oblike varčevanja prebivalstva in s 
spodbujevalnimi mehanizmi usmerili tokove razširjene repro- 
dukcije. Za delavce, ki se bodo vrnili z začasnega dela iz 
tujine, bomo uvedli stimulativnejše in trajnejše pogoje za 
vlaganje njihovih sredstev v ustrezne dejavnosti. V republi- 
kah, avtonomnih pokrajinah in v občinah se bo po usklajenih 
merilih posebej spodbujalo vlaganje sredstev občanov v sta- 
novanjsko graditev in v odkup družbenih stanovanj imetnikov 
stanovanjske pravice. 

6. žunanja sredstva, ki bodo na razpolago za investicije, se 
bodo urejala predvsem v uresničitev tistih projektov in pro- 
gramov, ki so izvozno naravnani in devizno aktivni, zlasti pa 
na področju dohodka, ekonomsko smotrnemu nadomeščanju 
uvoza, povezani pa so s proizvodnjo, ki se pretežno plasira na 
tuje trge; v objekte energetike; infrastrukturne objekte, ki 
omogočajo uspešnejšo vključitev Jugoslavije v mednarodne 
ekonomske tokove, ter v programe, ki po razvojnih merilih 
precej prispevajo k povečanju dohodka in zaposlenosti, zlasti 
pa v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 
Sredstva svetovne banke se bodo v dogovorjenem obsegu 
uporabljala kot ena izmed oblik podpore za premostitev 
sorazmernega zaostajanja v gospodarskem razvoju SR Srbije 
izven območij SAP ter za razvoj drugih območij v državi, kjer 
je problem nezaposlenosti posebno izrazit. 

7. Z usteznimi gospodarsko sistemskimi rešitvami, z izdajo 
ustreznih predpisov in z ukrepi ekonomske politike bomo še 
naprej povečevali možnosti in ustvarjali ugodne pogoje za 
skupna vlaganja organizacij združenega dela s tujimi ose- 
bami, predvsem v tisto proizvodnjo, ki je v skladu z osnovno 
proizvodno naravnanostjo, določeno s tem planom. Obseg 

10) V nadaljnjem delu pri pripravi družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 bodo natančneje določena merila investiranja in merila za ocenjeva- 
nje družbene in ekonomske opravičenosti investicij, zato bodo zboljšane 
ustrezne obdelave tega dela plana. 
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vlaganja tujih sredstev je treba tako precej povečati in s tem 
zamenjati kreditne in podobne finančne sporazume. Ta vlaga- 
nja bodo predvsem v skupne programe proizvodnje s pove- 
čano izvozno naravnanostjo ter v posebne dolgoročne 
izvozne posege. 

8. Boljšo učinkovitost investicij kod glavno nalogo investi- 
cijske politike v tem obdobju moramo doseči z intenzivnejšimi 
vlaganji v rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječih zmoglji- 
vosti, z boljšo tehnično strukturo vlaganj, precej hitrejšo 
zamenjavo sedanje opreme s tehnično sodobnejšo in produk- 
tivnejšo, s hitrejšo graditvijo investicijskih objektov, z dokajš- 
njim zboljšanjem organiziranosti in kadrovske usposobljeno- 
sti pri pripravah in graditvi objektov, medtem ko bomo z 
vlaganji v nove zmogljivosti hitreje odpravljali neusklajenosti 
proizvodnih skladov. Proces investiranja od raziskovanja in 
projektiranja do graditve in redne proizvodnje) bo dokaj zbo- 
Ijšan, aktivizacijsko obdobje vlaganj pa bistveno skrajšano. 
Da bi zboljšali učinkovitost investiranja nasploh, bomo zbo- 
Ijšali sistem informiranja o investicijah na enotnih temeljih, s 
katerimi bomo zagotovili vse bistvene informacije organizaciji 
združenega dela, ki namerava investirati, ter drugim zaintere- 
siranim organizacijam združenega dela in drugim samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim s stališča zagotovljenosti 
pogojev za uresničitev predvidenih učinkov nameravane inve- 
sticije, kar bo precej prispevalo k zboljševanju sistema odlo- 
čanja o investicijskih vlaganjih. 

9. Na podlagi določenih pravic, obveznosti in odgovornosti 
združenega dela pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi 
ter na podlagi zboljšanja družbenoekonomskih odnosov v 
sistemu razširjene družbene reprodukcije iz opredelitev dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije je potrebno 
veliko bolj zboljšati sistem odločanja o investicijah, in sicer 
takole: da delavci v organizaciji združenega dela z osebnim 
izjavljanjem samostojno dokončno odločajo o investicijah v 
skladu s samoupravno prevzetimi obveznostmi iz skupnih 
planov in programov razvoja ter z dogovorjeno in določeno 
politiko razvoja države; da odgovornost za negativne posle- 
dice sprejete investicijske odločitve prevzamejo delavci orga- 
nizacij združenega dela, ki so jo sprejeli ter vsi udeleženci pri 
financiranju investicij v sorazmerju z vloženimi sredstvi; da 
mora biti vsaka nameravana investicija pred investicijsko 
odločitvijo strokovno ocenjena in preverjena z mnenjem 
gospodarskih zbornic, določenih znanstvenih, strokovnih in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ali pristojnih 
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti; da se 
družbena in ekonomska opravičenost investicijskega projekta 
ocenjuje na podlagi meril za investiranje, ki jih določi samo- 
stojna organizacija združenega dela v svojem samoupravnem 
aktu in v skladu z dogovorjenimi ter določenimi merili in 
kazalniki družbene in ekonomske opravičenosti investiranja v 
skupnih planih razvoja in družbenih planih razvoja družbeno- 
političnih skupnosti; da poslovne banke kot finančne organi- 
zacije združenega dela odgovarjajo za učinkovito usmerjanje 
bančnih sredstev na podlagi znanstveno-strokovne ocene 
ekonomske in družbene opravičenosti nameravane investicije 
ob neposrednejši ekonomski zainteresiranosti in odgovorno- 
sti članov in upravljalcev v banki za zanesljivost in rentabil- 
nost plasmaja; da se zboljša kadrovska in organizacijska 
usposobljenost planskih služb v organizacijah združenega 
dela in planskih organih v družbenopolitičnih skupnostih ter 
postopki za realnejše načrtovanje investicij, da bi se dobile 
potrebne informacije in strokovna pomoč pri pripravljanju in 
sprejemanju planov razvoja; da se zagotovi boljša organizira- 
nost in integriranost znanstvenih, strokovnih in konzultant- 
skih organizacij in institucij ter usposobljenost ustreznih 
kadrov zaradi realnejšega programiranja in na znanstvenih 
podlagah zasnovanih možnih investicijskih namenov, da bi se 
dala strokovna pomoč investitorju in medsebojno izmenjale 
izkušnje; da se zboljšata delo in organiziranost splošnih zdru- 
ženj, gospodarskih zbornic, skupnosti za medsebojno plan- 
sko sodelovanje ter drugih podobnih institucij zaradi stro- 
kovne pomoči potencialnim investitorjem pri iskanju najbo- 
ljših tehnično-tehnoloških in ekonomskih rešitev pri izdelavi 
investicijskih programov. V skladu s tem bomo s spremem- 
bami in dopolnitvami republiških in pokrajinskih zakonov o 
investicijski graditvi in zagotavljanju sredstev za investicije ter 
ustreznih predpisov v federaciji zagotovili, da se zboljša 
sistem odločanja v investicijah v skladu z opredelitvami iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.11' 

III. Elementi sistema in politike na 
področju ekonomskih odnosov s tujino 

1. V pftvih letih uresničevanja tega plana bomo z vsemi 
močmi aktivirali ključne elemente trajnega sistema ekonom- 
skih odnosov s tujino, vštevši tudi delovanje enotnega deviz- 
nega trga v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, kar mora skupaj z drugimi spremem- 
bami v sistemu nepretrgano krepiti dolgoročno motiviranost 
organizacij združenega dela za povečanje izvoza. 

1.1. Vodili bomo politiko realnega tečaja dinarja kot enot- 
nega instrumenta za usmerjanje poslovnih odločitev in raz- 
vojne politike ekonomskih subjektov in instrumentov za ohra- 
njanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Dvig cenovne 
in celotne konkurenčnosti domače proizvodnje glede na tujo 
bo bistveno prispeval k uresničitvi načrtovanih razmerij pla- 
čilne bilance in zagotovil zboljšanje položaja države v medna- 
rodni delitvi dela. 

1.2. Posebnega pomena so tisti instrumenti gospodar- 
skega sistema ter ukrepi in dejavnosti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bodo omogočili postopno vzpostavi- 
tev neoviranega obtoka deviz s posredovanjem organizira- 
nega deviznega trga. Pri tem bo dinar kot edino zakonito 
plačilno sredstvo v državi skupaj z drugimi pogoji gospodarje- 
nja, ohranjanja realnih obrestnih mer, realnega tečaja dinarja 
idr. odraz in merilo vrednosti doseženih rezultatov v državi in 
v odnosih s tujino ter se postopno krepil, da bi dosegli 
njegovo polno konvertibilnost. Uresničevanje teh in drugih 
določenih ciljev in nalog na področju ekonomskih odnosov s 
tujino bo s sistemskimi zakoni na tem področju temeljilo na 
doslednem izvajanju opredelitev iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, in sicer: o deviznem poslovanju, o 
kreditnih odnosih s tujino in o prometu blaga in storitev s 
tujino. 

2. V okviru ukrepov in dejavnosti za uresničevanje določe- 
nih ciljev se bo v vse ostrejših pogojih in omejitvah na svetov- 
nem trgu, odvisno od okoliščin izvajala politika zaščite in 
izpopolnjeval tudi ustrezni obrambni mehanizem za uspeš- 
nejše soočanje s protekcionističnimi in drugimi preprekami 
na tujih trgih in za premostitev njihovih posledic. 

3. Z ustreznimi dejavnostmi in ukrepi ekonomske in raz- 
vojne politike bomo spodbujali organiziran nastop na tretje 
trge, zlasti pri uresničevanju kompletnih projektov na enako- 
pravnih temeljih vzajemnosti interesov in na izkoriščanju 
komparativnih prednosti. 

4. Ukrepali bomo in konkretneje delovali za preobrazbo in 
kakovostno izpopolnitev zunanjetrgovinske mreže in njenega 
usposabljanja, da postane še pomembnejši dejavnik naših 
celotnih ekonomskih odnosov s tujino. Nadaljevali bomo z 
družbeno akcijo za racionalizacijo zunanjetrgovinske mreže v 
tujini v skladu s politiko, ki jo je določila Skupščina SFRJ. 
Status skupnih gospodarskih predstavništev bo določen v 
skladu s pogoji držav, v katerih delajo. Za oceno dela skupnih 
gospodarskih predstavništev v tujini bodo glavno merilo 
rezultati ekonomskega sodelovanja, zlasti pri povečanju 
izvoza in razvijanju višjih oblik ekonomskega sodelovanja in 
prenosu jugoslovanske tehnologije. 

5. Vsi nosilci poslov na področju ekonomskih odnosov s 
tujino morajo nepretrgoma ukrepati in delovati, da se zboljša 
kakovost kadrov, ki opravljajo zunanjetrgovinske posle. 
Posebno pozornost je treba posvečati strokovnosti in odgo- 
vornosti kadrov pri opravljanju izvoznih poslov in uvajanju 
višjih oblik ekonomskega sodelovanja. To zahteva tudi velike 
spremembe v učnih programih izobraževalnih institucij in 
stalno strokovno usposabljanje. 

6. Gospodarska zbornica Jugoslavije bo ob podpori pri- 
stojnih svetov zveznih organov ukrepala, da se vzpostavijo in 
zboljšajo sistemi informiranja, ki organizacijam združenega 
dela in drugim nosilcem ekonomskega sodelovanja s tujino 
omogočajo preverjene in pravočasne poslovne informacije, 
namenjene za uspešnejše poslovanje s tujino in ustrezno 
prilagajanje jugoslovanskega gospodarstva in politike eko- 
nomskih odnosov s tujino gibanjem na svetovnem trgu. 

7. Na podlagi smernic in okvirov iz resolucije o politiki 
ekonomskih odnosov SFRJ s tujino, Skupščine SFRJ in 

11) Tudi na to točko se nanaša fusnota s 74. strani. 
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sistemskih zakonov iz tega področja bomo obdelali in predla- 
gali konkretnejše ukrepe in dejavnosti za uresničevanje ciljev 
in nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

IV. Monetarno-kreditna politika 

"I.Monetarno-kreditna politika se bo uporabljala predvsem 
kot instrument za uresničevanje ciljev ekonomske politike 
glede gospodarske rasti, povečanja proizvodnje, gibanja cen 
in plačilne bilance. Z monetarno-kreditno politiko bomo zlasti 
vplivali na uresničevanje načrtovanih tokov porabe; na pove- 
čanje varčevanja; na uresničevanje načrtovanega obsega in 
strukture proizvodnje in investicij; na uresničevanje načrtova- 
nega izvoza, uvoza in drugih tekočih transakcij plačilne 
bilance, zlasti v konvertibilnih valutah; na večje spoštovanje 
ekonomskih meril, predvsem na področju investicij in 
odprave neregularnih gospodarskih tokov in obnašanja. 

2. Za uresničevanje teh ciljev bo monetarno-kreditna poli- 
tika zagotovila ustrezno gibanje količine denarja, bančnih 
plasmajev, primarne emisije in obrestnih mer. 

3. Monetarno-kreditna politika bo zagotovila gibanje koli- 
čine danarja, ki ustreza ciljem ekonomske politike. 

Zato bodo cilji protiinflacijske politike podprti s potrebnim 
zaviranjem porasta količine denarja. Pri določitvi potrebnega 
povečanja količine denarja bomo upoštevali dejavnike, ki 
vplivajo na spremembe pri hitrosti obtoka denarja, zlasti pri 
ukrepih za povečanje finančne discipline in ukrepih, ki vpli- 
vajo na zoževanje uporabe neregularnih instrumentov blagov- 
nega prometa. 

4. Povečanje obsega bančnih plasmajev bomo ohranjali v 
meji, ki ustreza načrtovanemu povečanju količine denarja. Pri 
tem bomo upoštevali gibanje avtonomnih tokov odliva in 
priliva denarja, zlasti upoštevajoč monetarne učinke deviznih 
transakcij ter spremembe nemonetarnih depozitov pri 
bankah. . . 

5. Obseg primarne emisije bomo ohranjali v okviru, ki 
ustreza načrtovanemu povečanju bančnih plasmajev in koli- 
čine denarja. Pri tem bomo upoštevali dejavnike, ki vplivajo 
na monetarni in kreditni multiplikator t. j. na znesek denarne 
mase in bančnih kreditov, ki ustreza enoti primarne emisije. 

6. Monetarno-kreditna politika bo zagotovila selektivno 
usmerjanje bančnih plasmajev in primarne emisije v skladu s 
prioritetnimi nalogami razvojne in ekonomske politike in z 
določenimi nameni selektivnega kreditiranja, zlasti izvoza, 
kmetijske proizvodnje, pridobivanja energije in surovin ter 
drugih prioritetnih namenov, ki se določajo z družbenim pla- 
nom Jugoslavije. 

6.1. V določenih monetarnih okvirih se bo primarna emisija 
uporabljala tudi za podporo uresničevanja selektivnih ciljev 
kreditne politike. Uresničevanje sejektivnih ciljev in nalog 
kreditne politike se bo s primarno emisijo podpiralo z moneti- 
zacijo vrednostnih papirjev in drugih listin, ki izvirajo iz bla- 
govnodenarnih poslov organizacij združenega dela s 
področja gospodarstva, in sicer: za izvoz blaga in storitev; za 
proizvodnjo in pripravo blaga in opravljanje storitev za izvoz; 
za proizvodnjo, zaloge in rezerve osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in živil, za katere so predpisne zaščitne cene ali so pod 
neposredno kontrolo cen12; za zaloge premoga; za prodajo 
oziroma nakup domače opreme, ladij in tirnih vozil na kredit v 
državi in za uvoz najpomembnejših surovin iz držav v razvoju 
in drugih držav z določenih valutnih področij. 

6.2. Pri uresničevanju selektivne kreditne politike se bo 
delež bank in organizacij združenega dela postopno poveče- 
val, kar bomo določili z letnimi akti o uresničevanju družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

6.3. Z ukrepi monetarno-kreditne politike, ki jih izvajajo 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in avto- 
nomnih pokrajin, ter s kreditno politiko bank bomo glede na 
druge selektivne namene zagotovili najugodnejše pogoje za 
kreditiranje proizvodnje ter pripravo blaga in storitev za izvoz, 
zlasti na konvertibilno področje, ter proizvodnje, zalog in 

12) Alternativa: za proizvodnjo, zaloge in rezerve pšenice, koruze, sladkorne 
pese in sladkorja, oljnic (vštevši tudi sojo), surovega olja, neoluščenega riža in 
riža, za organizirano pitanje živine (goveda, prašiči, ovce in perutnina), rib, 
mesa v hladilnicah, mleka in mlečnih izdelkov iz domače proizvodnje ter 
tobaka, grozdja in vina v vinskih kleteh v družbenem sektorju in jabolk v 
hladilnicah (predlog Narodne banke Jugoslavije). 
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rezerv osnovnih kmetijskih pridelkov in živil. Pri tem bomo 
dosledno upoštevali okvire monetarne rasti, določene v 
skladu s cilji ekonomske stabilizacije. 

6.4. Primarna emisija se ne bo uporabljala za financiranje 
investicijske, splošne in skupne porabe ter za potrebe prora- 
čuna federacije. Primarna emisija se sme na podlagi zveznega 
zakona izjemoma uporabljati ob večjih elementarnih nesre- 
čah, in sicer samo kratkoročno zaradi časovne premostitve 
glede priliva sredstev, ki se v skladu s sistemom uporabljajo 
za odpravo škode zaradi elementarnih nesreč. 

7. Da bi povečali učinkovitost monetarno-kreditne politike 
ter zboljšali poslovanje bank bomo ukrepali za realnejšo 
postavitev nalog kreditno-monetarne politike in za njihovo 
učinkovitejše uresničevanje. Ukrepali bomo tudi, da zbo- 
Ijšamo delovanje monetarno-kreditnega in bančnega sistema. 

8. Zboljšali bomo metodologijo monetarnega planiranja in 
zagotovili njeno dosledno uporabo. Zagotovili bomo pravo- 
časno usklajevanje nalog monetarno-kreditne politike, če bi 
se gibanja precej odmikala od predpostavk na začetku leta. 
Zagotovili bomo tudi, da bodo ukrepi in predpisi na monetar- 
nih področjih usklajeni s postavljenimi cilji in nalogami mone- 
tarno-kreditne politike. 

9. Za učinkovitejše izpolnjevanje nalog monetarno-kreditne 
politike bomo zagotovili, da banke dosledno izvajajo ukrepe 
monetarno-kreditne politike, večjo učinkovitost kontrolne 
funkcije Narodne banke Jugoslavije, narodnih republik in 
avtonomnih pokrajin in dosledno uporabo sankcij in postop- 
kov v vsej državi, ko gre za odmike od predpisov in ukrepov. Z 
učinkovitejšo kontrolo in doslednimi sankcijami bomo zago- 
tovili redno izpolnjevanje obveznosti, redno plačevanje 
kupljenih deviz, odpravo negativnih saldov na žiro računih 
bank, spoštovanje meril likvidnosti po bankah in njihove kre- 
ditne sposobnosti. K izvajanju ukrepov monetarno-kreditne 
politike bo prispevala doslednejša uporaba zakonskih in eko- 
nomskih sankcij za neregularno obnašanje, predvsem z 
ustreznimi zamudnimi obrestmi ali z drugimi ukrepi. 

10. Z ukrepi, usmerjenimi v odpravo teritorialnih omejitev 
pri poslovanju bank, zagotovitvijo pogojev za popolno svo- 
bodo odločanja organizacij združenega dela o poslovni poli- 
tiki bank in v prvi vrsti z natančno določenimi odnosi bank z 
družbenopolitičnimi skupnostmi bomo zagotovili boljše delo- 
vanje bančnega sistema. Hkrati bomo zagotovili doslednejšo 
uporabo sankcij glede popolnega prevzemanja posledic za 
neustrezno poslovanje bank. 

11. Zagotovili bomo dosledno izvajanje politike pozitivnih 
realnih obrestnih mer kot dela politike usklajenega vrednote- 
nja na vseh trgih, zlasti na trgu blaga in storitev, deviznem 
trgu in finančnem trgu. S takšno politiko obrestnih mer bomo 
vplivali na širše delovanje ekonomskih meril, predvsem na 
področju varčevanja prebivalstva, oblikovanja akumulacije 
organizacij združenega dela, na področju investicij in zalog 
ter v tekočem poslovanju organizacij združenega dela. S 
politiko pozitivnih realnih obrestnih mer bomo posebej vpli- 
vali na uspešno delovanje bančnega sistema, zlasti glede 
večjega spoštovanja ekonomskih meril, tako na področju 
zbiranja sredstev, kot tudi glede njihovega plasmaja. Za kredi- 
tiranje določenih prioritetnih namenov se lahko določijo naj- 
višje obrestne mere, in sicer diferencirano za posamezne 
vrste bančnih plasmajev in plasmajev iz primarne emisije, kar 
bo določeno z letnimi akti o izvajanju družbenega plana 
Jugoslavije. 

V. Delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga in politika cen 

1. Ustvarili bomo sistemske, razvojne in druge pogoje za 
zagotovitev in neovirano delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. To bomo dosegli z odpravo vseh motenj za svo- 
bodno gibanje delavcev, blaga, sredstev, znanstvenih, tehnič- 
nih in drugih dosežkov in inovacij. Preučili in razveljavili 
bomo predpise in ukrepe družbenopolitičnih skupnosti, s 
katerimi se krši delovanje enotnega jugoslovanskega trga, ter 

_ preprečili take pojave v praksi organizacij združenega dela in 
drugih družbenih subjektov. 

2. Vodili bomo politiko odpravljanja globokih motenj na 
trgu in v procesu družbene reprodukcije v celoti, tako da 
bomo zmanjševali razne primanjkljaje, debalanse, nerealno 

'ocenjene vrednosti premoženja in rezultatov dela ter drugih 
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fiktivnih vrednosti; preprečevali pridobivanje dohodka na 
podlagi monopolnega položaja in drugih oblik pridobivanja 
dohodka neodvisno od dela. Spodbujali bomo procese kako- 
vostnih sprememb na vseh področjih vrednotenja dela in 
rezultatov dela, da bi motivirali posameznike, kolektive in 
družbo v celoti za kakovostnejše in produktivnejše delo in za 
večjo stopnjo usklajenosti posamičnih, posebnih in skupnih 
interesov. 

2.1. Z ustreznimi spremembami v gospodarskem sistemu in 
z ukrepi ekonomske politike ter celovitim izvajanjem dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije bomo vzpostavili 
bistveno skladnejša razmerja med nominalnimi in realnimi 
veličinami posameznih delov družbenega bogastva in kompo- 
nent družbenega proizvoda. 

2.2. Vse organizacije združenega dela, banke, družbeni 
skladi in drugi uporabniki družbenih sredstev bodo izdelali 
programe, da bi sanirali velike primanjkljaje, kot so tečajne 
razlike, nekrite izgube, nerealno obračunane zaloge obratnih 
sredstev, premalo obračunana amortizacija osnovnih sred- 
stev, nerealno obračunan celotni prihodek in dohodek na 
podlagi plačilnih instrumentov brez realnega kritja v poslov- 
nih odnosih in drugo. 

2.3. Dohodek, pridobljen pod monopolnimi pogoji in dru- 
gimi izjemno ugodnimi pogoji na trgu in pri pridobivanju 
dohodka, bomo usmerjali v razvoj materialne osnove dela, 
samo izjemoma in v malih razsežnostih pa v porabo. 

2.4. S spremembami v sistemu in ekonomski politiki, zlasti 
pa z uresničevanjem predvidenih strukturnih sprememb, 
dinamiziranjem gospodarske dejavnosti, z uvedbo funkci- 
onalne delitve in uporabe družbenega proizvoda in dohodka, 
z vzpostavitvijo usklajenejših razmerij v primerjavi s tujino in z 
uresničevanjem drugih kakovostnih sprememb bomo omogo- 
čili globalno, v precejšnji meri pa tudi strukturno usklajevanje 
blagovnodenarnih odnosov ter kakovostno in vsebinsko delo- 
vanje enotnega jugoslovanskega trga na ustavnih načelih. 

3. Politika cen bo v funkciji ekonomske stabilizacije in 
sprememb v materialnih odnosih in strukturnih spremembah 
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, vštevši 
tudi spremembe v vrednostnih in cenovnih odnosih proizvod- 
nih dejavnikov. Glavna usmeritev je, da cene v glavnem obli- 
kujejo proizvajalci glede na tržne pogoje. Glavni mehanizem 
za vzpostavitev razmerij v zvezi s cenami in njihovo določitvijo 
na področju proizvodnje bo samoupravno sporazumevanje 
med seboj povezanih in odvisnih proizvajalcev in porabnikov 
teh proizvodov oziroma storitev. Pri določitvi cen končnih 
proizvodov morajo imeti pomembno vlogo organizirani po- 
trošniki. 

3.1. Za določene proizvode in storitve, ki so predvideni z 
zakonom, kot so električna energija in premog, železniški 
promet in ptt storitve ter določene komunalne storitve, bomo 
z letnimi resolucijami o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije določili elemente za oblikovanje cen, ki jih morajo 
delovne organizacije iz teh dejavnosti obvezno uporabiti pri 
oblikovanju cen. 

3.2. Za osnovne kmetijske pridelke bomo določili zaščitne 
cene.13 

3.3. Izhodišče organov družbenopolitičnih skupnosti pri 
določanju cen (najvišjih in zaščitnih) bodo predpisana merila 
in elementi14 ter tržni pogoji in odnosi, pomembni za cene 
proizvodov in storitev, ki se določajo. 

4. Po merilih iz dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije bomo vodili politiko usklajenih odnosov cen. Usklajeva- 
nje cen proizvodov in storitev na domačem trgu bomo spod- 
bujali predvsem z ekonomskimi ukrepi, kot so: sistem in 
politika zaščite domače proizvodnje; politika tečaja dinarja; 
politika obrestnih mer in drugi ukrepi monetarne in kreditne 
politike; politika delitve in uporabe družbenega proizvoda in 
dohodka; davčna politika; usmerjanje dohodka, pridoblje- 
nega pod izredno ugodnimi razmerami na trgu in pri pridobi- 
vanju dohodka in razširitvi materialne osnove dela ter s proti- 
monopolno zakonodajo. Cene proizvodov in storitev na enot- 
nem jugoslovanskem trgu se bodo usklajevale po merilih iz 

13) Poteka usklajevanje o osnovnih kmetijskih pridelkih, za katere se bodo 
predpisovale zaščitne cene na ravni federacije, kar bo pozneje vključeno v 
besedilo predloga družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

, 14) V postopku usklajevanja so elementi za oblikovanje zaščitnih cen osnov- 
nih kmetijskih pridelkov, kar bo pozneje vključeno v besedilo predloga družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, po potrebi 
pa tudi z ukrepi neposredne kontrole cen ali s predpisova- 
njem posameznih elementov strukture cen. 

5. Ob morebitnih motnjah na trgu in pri gibanju cen ali 
kadar se oceni, da utegne priti do teh motenj, se bodo upora- 
bljali ukrepi neposredne kontrole cen v skladu z zakonom o 
družbeni kontroli cen. 

VI. Skupna politika rezerv 
1. Družbenopolitične skupnosti morajo v skladu s svojimi 

obveznostmi in odgovornostmi omogočati ustvarjanje rezerv 
do ravni, ki omogoča normalno delovanje trga, preprečuje 
nespoštovanje cen in omogoča normalen ritem proizvodnje, 
da bi uspešno preprečevali in odpravljali pomanjkanje posa- 
meznih vrst blaga in monopolne pojave na trgu. 

2. Zagotovili bomo vzpostavitev in delovanja enotnega 
sistema blagovnih rezerv v državi, začenši od organizacij 
združenega dela do federacije in na tej podlagi pripravili in 
uresničevali programe ustvarjanja blagovnih rezerv in reševali 
druga vprašanja, vštevši tudi določitev priliva, kdaj se po 
obsebu, dinamiki in vrstnem redu intervenira na trgu in kako. 
Za zagotovitev kontinuitete v sistemu blagovnih rezerv bomo 
ukrepali, da se v republikah in pokrajinah dosledno izvajata 
zakon o temeljih sistema blagovnih rezerv in o zveznih bla- 
govnih rezervah ter družbeni dogovor o virih sredstev za 
financiranje blagovnih rezerv. 

3. Da bi zagotovili skladnejše ustvarjanje, obnavljanje, upo- 
rabo, spravljanje in hrambo blagovnih rezerv bomo v obdobju 
1986-1990 v dogovoru zagotovili: skupno metodologijo pro- 
gramiranja rezerv v letnih in večletnih programih; raven bla- 
govnih rezerv za tržne intervencije v letnih programih; vrstni 
red pri izvajanju ukrepov in invervencijah na trgu iz blagovnih 
rezerv; medsebojno obveščenost o stanju blagovnih rezerv; 
izmenjavo izkušenj v zvezi z virom financiranja blagovnih 
rezerv; enoten nastop pri odkupu kmetijskih pridelkov; popol- 
nitev blagovnih rezerv z združenimi nakupi iz uvoza; graditev 
in skupno uporabo skladišč. 

VII. Skupna davčna politika 
1. V sistemu in politiki davkov in prispevkov bodo spre- 

membe, ki morajo namesto dosedanjih fiskalnih funkcij uve- 
ljaviti v praksi njihove ekonomske in socialne funkcije. Te 
Spremembe morajo prispevati k uresničevanju načela, da 
vsak v sorazmerju s svojo ekonomsko močjo prispeva k zado- 
voljevanju splošnih družbenih in skupnih potreb. Z instru- 
menti davčne politike bomo zmanjšali socialne razlike. Zato 
bomo zagotovili ustrezno diferenciranje obveznosti organiza- 
cij združenega dela in drugih davčnih zavezancev. 
, 2. Aktivno davčno politiko bomo vodili na dogovorjenih 
Skupnih temeljih. Skupne temelje davčnega sistema in dav- 
čne politike bomo v dogovoru uporabljali enotno v vsej državi, 
razčlenili in uporabljali pa bomo tudi celovito zasnovo davčne 
politike v funkciji ekonomske in socialne politike. Postopno 
bomo zmanjševali delež prometnega davka in drugih posred- 
nih davkov, povečali pa vlogo neposrednih davkov. Politika 
posebnih prometnih davkov mora biti v skladu z ekonomskimi 
in socialnimi funkcijami temeljnega prometnega davka. Zago- 
tovili bomo, da bo stopnja rasti prihodkov od posebnega 
prometnega davka nižja od stopnje rasti prihodkov, ustvarje- 
nih od neposrednih davkov, s čimer bomo povečali delež 
prihodkov neposrednih davkov v celotnih prihodkih za kritje 
splošnih družbenih potreb. 

3. Z diferencirano politiko davčnih stopenj in davčnimi 
olajšavami bomo prispevali k hitrejšemu razvoju določenih 
dejavnosti in drugih razvojnih nalog in ciljev (večje zaposlova- 
nje, drobno gospodarstvo, izvoz, stanovanjska graditev, zna- 
nost, izumiteljstvo ipd.) ter k boljšemu uresničevanju ciljev 
socialne politike. 

VIII. Financiranje funkcij federacije 
1. Sredstva za financiranje funkcij federacije se bodo v 
skladu s sprejeto politiko v primerjavi z družbenim proizvo- 
dom celotnega gospodarstva Jugoslavije gibala na ravni pri- 
bližno 8% (braz izvoznih in drugih spodbud). 

2. Obseg sredstev za financiranje JLA se bo določil za 
obdobje 1986-1990 v proračunu federacije v fiksnem 
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odstotku 5,20% narodnega dohodka Jugoslavije, ustvarje- 
nega po tekočih cenah. 

3. Dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitim republi- 
kam in SAP Kosovu se bodo v obdobju 1986-1990 določila za 
vsako leto v proračunu federacije v letnem znesku 9,53% 
ocenjenega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva 
Jugoslavije. 

4. Sredstva za financiranje pravic s področja varstva bor- 
cev in invalidov in za dopolnilno financiranje pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev in njihovih 
družin se bodo zagotavljala v skladu s predpisi, ki urejajo te 
pravice. 

5. Sredstva za druge uporabnike proračuna federacije 
(sredstva organov za delo organov federacije idr.) se bodo 
zagotavljala v skladu z rastjo sredstev za splošne in skupne 
potrebe iz akta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije 
v zadevnem letu. 

6. Da bi odpravili anticipirano porabo bomo postopno 
skrajševali čas za podaljšano financiranje funkcij federacije. 

IX. Financiranje splošnih in skupnih 
potreb 

1. Sredstva za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb je 
treba zagotoviti predvsem za določene in sprejete programe, 
ki so v funkciji uresničevanja reprodukcijskega procesa, 
povečanja proizvodnje ter gospodarskega in družbenega raz- 
voja. S srednjeročnimi planskimi akti družbenopolitičnih 
skupnosti za obdobje 1986-1990 bomo določili okvirni obseg 
sredstev za posamezne namene in obveznosti njihovih upo- 
rabnikov za te namene. 

2. V skladu s temeljnimi postavkami iz ustave SFRJ, zakona 
o združenem delu in zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, se bo pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje obravnavalo kot sestavni del združenega 
dela, pokojnina pa kot prejemek, ki je po svojem značaju 
nadaljevanje osebnega dohodka. V skladu s tem se bodo 
dohodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izkazovali v 
sklopu osebne porabe in temu prilagodila družbena evidenca. 
V skladu z obveznostmi iz 106. člena zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 23/82 in 77/82) bomo omogočili prehod 
na valorizacijo osebnih dohodkov za izračunavanje pokojnin- 
ske osnove glede na raven osebnih dohodkov v zadnjem letu 
zavarovančevega dela v skladu s 25. členom zakona.15 

V skladu s 107. členom zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo v republikah 
in pokrajinah ukrepali in zagotovili sredstva za popolno 
tekoče usklajevanje pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov. 

3. Na področju zdravstvenega varstva bo delovanje usmer- 
jeno v ohranitev zdravstvenega stanja in zboljšanje zdravstve- 
nega varstva prebivalstva, pri čemer bo težišče delovanja 
usmerjeno v preventivne in primarne ukrepe in akcije oziroma 
v osnovno zdravstveno varstvo. Ob večji vzajemnosti in soli- 
darnosti bomo pospešili razvoj mreže in zmogljivosti primar- 
nega oziroma osnovnega zdravstvenega varstva, predvsem v 
gospodarsko manj razvitih območjih. Zato bomo s posebnimi 
ukrepi in delovanjem krepili preventivno varstvo mater, otrok 
in mladine ter osnovno varstvo delavcev v materialni proiz- 
vodnji. V skladu s programi o funkcionalnem povezovanju in 
delitvi dela med zdravstvenimi organizacijami bomo zagoto- 
vili smotrno izkoriščanje zdravstvenih ustanov in ustrezne 
zmogljivosti prestrukturirali v skladu s spremembo o strukturi 
obolenj prebivalstva. 

X. Politika spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 

1. Uresničevanje skupnih interesov in ciljev politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo bomo spodbujali: 

15) Med delom v zvezi s sprejetjem tega plana bodo republike in pokrajini 
proučile materialne učinke in možnosti za uporabo tega člena od leta 1986, ali 
pa bodo bilančne možnosti narekovale postopen prehod na uporabo tega 
člena. 

(1) z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih podla- 
gah in skupnih interesih organizacij združenega dela iz vseh 
republik in avtonomnih pokrajin v okviru in izven okvira 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; 

(2) s sredstvi Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin; 

(3) z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna federacije; 
(4) z zunanjimi sredstvi; 
(5) z drugimi spodbujevalnimi ukrepi. 
2. Najhitrejši razvoj SAP Kosovo kot gospodarsko najmanj 

razvite pokrajine bomo spodbujali; 
(1) z zagotavljanjem večjega obsega in večjega deleža v 

sredstvih Šklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in 
v dopolnilnih sredstvih iz proračuna federacije za financiranje 
družbenih dejavno.sti in drugih služb; 

(2) s posebnimi ukrepi, ki bodo določeni z dogovorom 
federacije, republik in avtonomnih pokrajin o posebnih ukre- 
pih za uresničevanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v 
obdobju 1986-1990. 

3. Združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela 
in vseh republik in avtonomnih pokrajin bo temeljilo na eko- 
nomskih motivih pri ustvarjanju čim večjega skupnega 
dohodka, človeških in materialnih potencialov v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 

(1) Uresničevanje procesa združevanja dela in sredstev 
bomo spodbujali: z ukrepi ekonomske politike, z združeva- 
njem sredstev v bankah in drugih finančnih organizacijah in s 
posebnimi ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo omo- 
gočili uspešnejše uresničevanje skupnih razvojnih pro- 
gramov; 

(2) V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo obdelali 
konkretne programe za združevanje dela in sredstev. 

(3) Organizacije združenega dela, ki združujejo delo in 
sredstva, določjo s samoupravnim sporazumom način, 
pogoje in dinamiko združevanja na podlagi skupnega pri- 
hodka in dohodka. 

4. Sredstva Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin se oblikujejo po 1,56% stopnji družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva, in sicer: 

- 50% z združevanjem dela in sredstev organizacij združe- 
nega dela; 

- 20% za spodbujanje združevanja dela in sredstev, ki jih 
kot obvezno posojilo vplačujejo organizacije združenega 
dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost; 

- 30% z obveznim posojilom, ki ga vplačujejo temeljne 
organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko de- 
javnost. 

5. Zainteresirane republike in avtonomni pokrajini lahko v 
dogovoru določijo tudi večji delež sredstev iz naslova združe- 
vanja v celotnih sredstev Sklada federacije od predvidenih 
70%. 

6. Od celotnega zneska sredstev Sklada federacije se naj- 
prej izloči del sredstev iz Sklada federacije v znesku 0,01 
odstotne točke, ki bi bil namenjen za raziskovanje razvojnih 
programov, izdelavo študij, kadrovsko-tehnično pomoč in 
usposabljanje kadrov. 

7. S posebnimi zveznimi zakoni bomo določili: (a) delitev 
sredstev Sklada federacije posameznim gospodarsko manj 
razvitim republikam in SAP Kosovo; (b) kreditne pogoje za del 
sredstev Sklada federacije, ki se oblikuje iz obveznega poso- 
jila. 

8. Sredstva Sklada federacije, ki se oblikujejo z združeva- 
njem dela in sredstev oziroma obveznim posojilom, bomo 
usmerjali v graditev gospodarskih objektov v gospodarsko 
manj razvitih republikah in Socialistični avtonomni pokrajini 
Kosovo, ki zagotavljajo uresničevanje skupnih interesov, 
ciljev in prioritet pri razvoju, določenih v družbenem planu 
Jugoslavije, družbenih planih republik in družbenih planih 
avtonomnih pokrajin, upoštevajoč pri tem naslednja merila: 
da se vlaganja usmerjajo v programe, ki zagotavljajo največjo 
akumulacijo glede na vložena sredstva; da programi prispe- 
vajo k hitrejši rasti produktivnega zaposlovanja delovno 
zmožnega prebivalstva; da so programi izvozno naravnani in 
da zagotavljajo čim večji devizni priliv; da programi po svojem 

54 priloga poročevalca 



značaju angažirajo tudi druge oblike domače in tuje akumula- 
cije. 

9. Dopolnilna sredstva iz proračuna federacije za financira- 
nje družbenih dejavnosti in drugih služb v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo se v obdobju 1986-1990 
določijo za vsako leto v znesku 0,53% ocenjenega družbe- 
nega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije. 

10. Delitev dopolnilnih sredstev po posameznih gospodar- 
sko manj razvitih republikah in SAP Kosovo se določi s 
posebnim zveznim zakonom. Natančnejši namen uporabe 
dopolnilnih sredstev bodo določile gospodarsko manj razvite 
republike in SAP Kosovo v svojih družbenih planih. 

11. V skladu s temelji enotnega gospodarskega sistema 
bodo vse družbenopolitične skupnosti sprejele ustrezne 
ukrepe, s katerimi bodo spodbujale združevanje dela in sred- 
stev (carinske olajšave, ugodnejši pogoji kreditiranja, davčne 
in druge olajšave). 

12. Z delovanjem razvojne in ekonomske politike, zlasti pa z 
ukrepi agrarne, prometne, izobraževalne in drugih politik, 
oziroma z ukrepi kreditne in davčne politike bomo podpirali 
programe razvoja, prilagojene posebnim pogojem hribovsko- 
planinskih in obmejnih območij ter jadranske obale z otoki. Ti 
programi morajo okrepiti razvoj drobnega gospodarstva, s 
sodobno tehniko aktivirati tradicionalne dejavnosti, poklice in 
proizvodne izkušnje in zboljšati različne oblike samoorgani- 
zacije in povezovanja na enotnem jugoslovanskem gospodar- 
skem področju. 

XI. Politika na področju splošne 
ljudske obrambe 

1. Z ustreznimi ukrepi in delovanjem bodo samoupravne 
organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti v 
okviru pravic in dolžnosti omogočile nadaljnjo krepitev 
obrambne pripravljenosti naše države. Pri uresničevanju 
srednjeročnih planov, zlasti pri graditvi in modernizaciji zmo- 
gljivosti gospodarstva in družbenih dejavnosti, bomo ustvar- 
jali možnosti za zadovoljitev potreb oboroženih sil in prebival- 
stva v vojni. 

2. Iz proračuna federacije bomo financirali funkcionalne 
potrebe po razvoju in modernizaciji Jugoslovanske ljudske 
armade v znesku 5,20% ustvarjenega narodnega dohodka 
Jugoslavije po tekočih cenah. Pospešili bomo sprejetje 
novega načina financiranja, da bi zagotovili večjo zanesljivost 
virov sredstev in stabilnost pri uresničevanju načrtov in pro- 
gramov razvoja Jugoslovanske ljudske armade. 

3. V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo izločali 
najmanj 0,4% njihovega narodnega dohodka za financiranje 
programa razvoja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, toda iz teh sredstev se ne bodo financirali gradi- 
tev, opremljanje in vzdrževanje zaklonišč ter blagovne rezerve 
in potrebna skladišča. 

4. V planih in programih razvoja in modernizacije zmoglji- 
vosti orožja in vojaške opreme bomo do leta 1990 zagotovili iz 
domače proizvodnje do 80% (po vrednosti) oborožitvenih 
sredstev in vojaške opreme za oborožene sile SFRJ. S poseb- 
nimi ukrepi ekonomske politike bomo ustvarjali ugodne mož- 
nosti za poslovanje organizacij združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s proizvodnjo in prometom orožja in vojaške opreme. 

5. Teritorialno obrambo moramo še naprej razvijati kot 
množično sestavino oboroženega odpora v splošni ljudski 
obrambni vojni. Težišče pri razvoju bo na njenem nadaljnem 
organiziranju in širjenju v krajevnih skupnostih, organizacijah 
združenega dela in občinah, v množičnejšem vključevanju in 
usposabljanju mladine in žensk za oborožen boj, povečanju 
bojne sposobnosti manevrskih enot ter ustvarjanju material- 
nih in drugih možnosti za oborožen boj. 

6. Posebej bomo ukrepali za izpolnitev sistema zalednega 
zavarovanja oboroženih sil s težiščem na razvoju teritorialne 
obrambe (oblikovanje zalednih baz), s čimer bomo omogočili 
delovanje enotnega sistema zalednega zavarovanja s poseb- 
nim usposabljanjem za delo na začasno zasedenem ozemlju. 

7. Pri razvoju civilne zaščite bomo delovanje usmerili v 
usposabljanje sedanjih in graditev novih zaklonišč kot dvona- 
menskih objektivov, v varstvo pred požari, prvo medicinsko 
pomoč, radiološko-biološko-kemijsko zaščito, reševanje iz 
ruševin ter v povečanje materialno-tehnične opremljenosti. S 
posebnimi ukrepi bomo poskrbeli, da se prebivalstvu zagoto- 
vijo sredstva in oprema za osebno in kolektivno zaščito. 

8. Pri razvoju službe opazovanja in obveščanja bomo 
posebno pozornost posvetili tehničnemu opremljanju službe, 
usposabljanju kadrov in medsebojnemu povezovanju centrov 
za opazovanje in obveščanje od občine do federacije. 

9-Pri nadaljnjem razvoju sistema zvez za potrebe vodenja 
bomo nadaljevali z materialno-tehničnim in kadrovskim zago- 
tavljanjem in usposabljanjem enot za zveze družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

10. Da bi še bolj okrepili materialno osnovo splošne ljudske 
obrambe in celotne pripravljenosti gospodarstva bomo: 

- z ukrepi ekonomske politike podpirali pospešeno graditev 
proizvodnih in storitvenih zmogljivosti v hribovsko-planinskih 
in obmejnih območjih in na otokih; 

- s posebnimi ukrepi in sredstvi spodbujali graditev maj- 
hnih energetskih zmogljivosti in zmogljivosti v drobnem go- 
spodarstvu; 

- posvetili bomo pozornost ustvarjanju stalnih blagovnih 
rezerv družbenopolitičnih skupnosti in organizacij združe- 
nega dela do potrebne ravni. 

11. Z ustreznimi ukrepi bomo pomagali dejavnostim druž- 
benih organizacij, ki prispevajo k organiziranju in usposablja- 
nju delovnih ljudi in občanov za oborožen boj in druge oblike 
odpora, izpolnjevanju zdravstvenih, socialnih in družbenih 
humanitarnih nalog, pomembnih za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 

12. Nadaljevali bomo s kadrovskim usposabljanjem in 
materialno-tehničnem posodabljanjem specializiranih orga- 
nov in služb za varstvo družbe, posebno organov za notranje 
zadeve. 

TRETJI DEL 

POSEBNE OBVEZNOSTI 

IN NALOGE16 

I. - Pogoji in ukrepi za uresničevanje 
skupnih programov razvoja, ki so 
bistveno pomembni za skladen 
gospodarski razvoj države 

1. Kot skupni programi razvoja, ki so po 19. in 51. členu 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije bistveno pomembni za skladen gospo- 
darski razvoj države v obdobju 1986-1990, se s tem planom 
obravnavajo tile skupni programi razvoja: 
1.1. Na področju energetike 

1.1.1. Skupni program graditve elektroenergetskih objektov 
- v okviru skuptjega plana razvoja .Skupnosti jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva; 

1.1.2. Skupni program povečanja pridobivanja premoga; 
1.1.3. Skupni program raziskovanja in pridobivanja nafte in 

plina; 
1.1.4. Skupni program raziskovanja in razvoja jedrske ener- 

getike. 

Opomba: Elementi tega oddelka bodo pozneje obdelani, natančneje konkreti- 
zirani in kompletirani v sklopu realizacije posebnega »Programa aktivnosti v 
zvezi s pripravo manjkajočih sistemskih, programskih in drugih elementov 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990«. V tem okviru so posebno 
pomembne tele dejavnosti: (1) usklajeni programi za vzpostavitev in nemoteno 
delovanje enotnega deviznega trga in za brzdanje inflacije; (2) dejavnosti 
Gospodarske zbornice Jugoslavije v zvezi z organiziranjem priprav skupnih 
programov razvoja, ki so bistvenega pomena za skladen razvoj gospodarstva 
države oziroma v zvezi s sklenitvijo ustreznih samoupravnih sporazumov, s 
katerimi organizacije združenega dela med seboj prevzemajo obveznosti pri 
uresničevanju teh skupnih programov razvoja, s čimer bo zagotovljena potrebna 
samoupravna družbena zasnovanost tega plana; (3) izdelava in določitev strate- 
gije tehnološkega razvoja in strategija razvoja energetike. Zato je ta del bese- 
dila plana samo prva metodološka indikacija nujne vsebine, ki mora biti vklju- 
čena v takoimenovani tretji del družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986- 
1990. Seznam identificiranih skupnih programov razvoja je treba torej obravna- 
vati kot v celoti odprt za spremembe in dopolnitve v skladu z opredelitvami in 
aranžmaji, do katerih bo prišlo v združenem delu glede podpore osnovni proiz- 
vodni usmeritvi gospodarstva Jugoslavije, določeni v odloku o temeljnih smerni- 
cah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990. 
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1.2. Pri pridelovanju osnovnih kmetijskih pridelkov 
1.2.1. Skupni program za pridelovanje 15 ton koruze; 
1.2.2. Skupni program stabilizacije in pocenitve proizvodnje 

mesa; 
1.2.3. Skupni program razvoja proizvodnje hrane na 

področjih velikih hidromelioracijskih sistemov v državi. 

1.3. Pri proizvodnji nekaterih osnovnih surovin 
1.3.1. Skupni program razvoja pridobivanja železove rude, 

proizvodnje železa in jekla; 
1.3.2. Skupni program razvoja proizvodnje osnovnih barva- 

stih kovin. 

1.4. Na področju prometa in zvez 
1.4.1. Skupni program usposabljanja magistralne železni- 

ške smeri Jesenice-Gevgelija s priključnimi kraki za večje 
hitrosti in osne pritiske - v okviru skupnega plana Skupnosti 
jugoslovanskih železnic za obdobje 1986-1990; 

1.4.2. Skupni program dovršitve graditve avtoceste »Brat- 
stvo-enotnost« (vštevši tudi predor »Karavanke«); 

1.4.3. Skupni program graditve magistralnih in mednarod- 
nih prenosih sistemov ter enotnega javnega jugoslovanskega 
omrežja za prenos podatkov - v okviru skupnega plana Skup- 
nosti JPTT za obdobje 1986-1990. 

1.5. Na področju znanosti in tehnologije 
1.5.1. Skupni program razvoja mikroprocesorjev (mikro- 

elektronike), avtomatike in robotike; 
1.5.2. Skupni program razvoja informacijskih in komunika- 

cijskih sistemov; 
1.5.3. Skupni program razvoja jedrske tehnologije; 
1.5.4. Skupni program razvoja tehničnega inženiringa in 

drugih biotehnologij; 
1.5.5. Skupni program osvajanja novih materialov in virov 

energije. 

1.6. Na področju izvoznega gospodarstva. 
1.6.1. Skupni program podvojitve deviznih prihodkov od 

turizma do leta 1990; 
1.6.2. Skupni program razvoja proizvodnje osebnih avto- 

mobilov za izvoz; 
1.6.3. Skupni program razvoja namenske proizvodnje; 
1.6.4. Skupni program razvoja proizvodnje opreme za pre- 

nos, distribucijo in transformacijo električne energije ter za 
varstvo in upravljanje elektro-energetskih sistemov; 

1.6.5. Skupni program razvoja proizvodnje enot, agregatov 
in sestavov energetske opreme; 

1.6.6. Skupni program razvoja proizvodnje elektronskih in 
električnih komponent in naprav; 

1.6.7. Skupni program razvoja proizvodnje pnevmatičnih in 
hidravličnih naprav in komponent; 

1.6.8. Skupni program razvoja proizvodnje orodnih strojev 
in orodja; 

1.6.9. Skupni program proizvodnje cestno-gradbenih 
strojev; 

1.6.10. Skupni program razvoja proizvodnje za izvoz 
gumarske industrije. 

2. Uresničevanje skupnih programov razvoja iz 1. točke 
tega oddelka plana bomo podpirali z naslednjimi diferencira- 
nimi ukrepi skupne razvojne in ekonomske politike: 

2.1. s kreditnimi, carinskimi, davčnimi in drugimi olajša- 
vami za združevanje sredstev (posebej iz drugih sektorjev) 
ter druge oblike usmerjanja sredstev za investicije v nave- 
dene skupne programe razvoja; 

2.2. s spodbujanjem skupnih vlaganj tujih partnerjev, zlasti 
v izvozne programe iz 1.6. točke in znanstvenotehnološke 
programe iz 1.5. točke tega oddelka plana; 

2.3. s prednostnim usmerjanjem sredstev razpoložljivih 
posojil in kreditov mednarodnih finančnih organizacij in 
meddržavnih posojil, zlasti v skupne programe na področju 
energetike, prometa in zvez, kmetijstva in osnovnih surovin; 

2.4. po potrebi z obveznim združevanjem sredstev, razpiso- 
vanjem narodnih posojil idr. po republikah in avtonomnih 
pokrajinah na podlagi posebnega medrepubliškega - pokra- 
jinskega dogovora - za skupne razvojne programe na 
področju energetike ter prometa in zvez; 

2.5. s preferencialnim odobravanjem kreditov iz primarne 
emisije, uvedbo enotnih regresov, premij in s podobnimi 
ukrepi - za skupne programe razvoja na področju kmetijstva 
in izvoza. 

II. Pogoji in ukrepi za uresničevanje 
drugih nalog, razvoj družbene 
reprodukcije in strukturnih sprememb 
v gospodarstvu 

(V tem oddelku bo pozneje obdelan sistem spodbujanja in 
podpore razvoja, proizvodnje in storitev, pomembnih za skla- 
den gospodarski razvoj države, ki niso zajete z navedenimi 
skupnimi programi razvoja, ter uvedba oteževalnih ukrepov 
za angažiranje družbenih sredstev za tiste namene, za katere 
ni širšega družbenega interesa, določenega s tem planom in 
družbenimi plani razvoja republik in avtonomnih pokrajin). 

III. Prehodne in končne določbe 
(Končna vsebina tega oddelka bo pozneje določena, kot 

začasno rešitev pa je treba v ta oddelek vključiti elemente iz 
programa aktivnosti v zvezi s pripravo predloga družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990, ki ga Zvezni izvršni 
svet pošilja Skupščini SFRJ skupaj z besedilom osnutka druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990). 
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