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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 91. seji dne 31. 
10. 1985 obravnaval: 

LETU 1986, ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 
prve alinee 215. člena, 222. in 253. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. OSNUTEK RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU DRUŽBE- 

NEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 V Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 



člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. 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, 

- Ivan SENIČAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, , 

- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za eneregetiko, 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke. 

OB OSNUTKU RESOLUCIJE O 
POLITIKI URESNIČEVANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 
V LETU 1986 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 smo 
oblikovali v času, ko še niso sprejete številne rešitve, ki 
bodo vplivale na pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu, 
zlasti: 

I. sistemske rešitve: 
1. na področju gospodarskih odnosov s tujino, 
2. z denarno-posojilnega področja, 
3. v zvezi s pospeševanjem razvoja gospodarsko manj 

razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
4. instrumentarij oziroma metodologija uresničevanja 

novih institutov, ki jih je prinesel zakon o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu SFR Jugo- 
slavije. 

II. srednjeročni planski dokumenti: 
1. družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-1990, 
2. družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 z 

dogovorom o njegovih temeljih, 
3. samoupravni sporazumi o temeljih planov samou- 

pravnih interesnih skupnosti, organiziranih na republiški 
ravni, 

4. planski dokumenti v občinah, samoupravnih interes- 
nih skupnostih na ravni občin in v organizacijah združe- 
nega dela. 

III. resolucija o družbenoekonomskem razvoju Jugosla- 
vije oziroma njeni spremljajoči dokumenti, ki opredelju- 
jejo usmeritve, naloge in ukrepe gospodarske politike v 
letu 1986. 

I/ letu 1986 kot prvem letu novega srednjeročnega 
obdobja ne bomo mogli pričeti izvajati vseh za celotno 
srednjeročno obdobje planiranih usmeritev in nalog. Zla- 
sti bomo morali zaokreniti neugodne trende zadnjih let, 
sprejeti ustrezne predpise za izvajanje planskih nalog in 
poslovanje prilagoditi sprejetim sistemskim rešitvam. 

Vse to nas obvezuje, da resolucijo oblikujejo čimbolj 
dorečeno v tistem, kar je znano in potrebno, hkrati pa 
odprto za sprotno dopolnjevanje glede na sprejete sistem- 
ske rešitve ter ukrepe skupne razvojne in tekoče gospo- 
darske politike v Jugoslaviji. 

I. 

Izhodišča, spodbude in problemi razvoja SR 
Slovenije na prehodu v novo srednjeročno 
obdobje 

S to resolucijo oblikujemo v SR Sloveniji temeljne usmeri- 
tve in naloge v letu 1986. Pri tem izhajamo iz dolgoročnega 
plana razvoja SR Slovenije za obdobje do leta 2000. Sprejete 
usmeritve dolgoročnega razvoja v republiki, občinah, samou- 
pravnih interesnih skupnostih in večjih organizacijah združe- 
nega dela dajejo nosilcem razvoja trdnejša, z vidika različnih 
interesov bolj dorečena izhodišča za lastne programe, dejav- 
nosti in ukrepe pri preseganju sedanjih kriznih razmer in 
ustvarjanju boljših delovnih in življenjskih pogojev in razvoj- 
nih možnosti. Naloge za leto 1986 oblikujemo na podlagi 
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in osnutka dogovora o njegovih temeljih. 

V SR Sloveniji smo dosegli v bistveno spremenjenih razme- 
rah v drugi polovici iztekajočega se srednjeročnega obdobja 
pomembne rezultate. Po začetnih omejitvah, ko smo globalno 
približali porabo materialnim možnostim družbe, izboljšali 
odnose v menjavi s tujino ter sprejeli selektivnejša razvojna 
merila, smo prizadevanja usmerili v krepitev vzvodov in spod- 

bud dolgoročno zasnovanega hitrejšega razvoja na kakovost- 
nih osnovah. Bolj se je pričela uveljavljati ustvarjalnost delav- 
cev; redno izpolnjujemo obveznosti do tujine; večje delovanje 
trga pa razkriva strukturne neusklajenosti. Ustvarjamo 
pomemben presežek v menjavi s konvertibilnim področjem 
ter tako uresničujemo svoj del odgovornosti za skupno pokri- 
vanje obveznosti Jugoslavije do tujine. Zboljšana je oskrba 
proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom ter 
trga z blagom široke porabe. Mnogo organizacij združenega 
dela že dosega s prodornejšimi proizvodnimi programi, ki 
temeljijo na rezultatih raziskovalnega dela, inovacijah ter 
sodobnih poslovnih in organizacijskih prijemih, dobre rezul- 
tate pri prestrukturiranju proizvodnje in se uspešno uveljavlja 
v mednarodni konkurenci. Uresničevati smo pričeli tudi 
usmeritve v večjo podporo tistim programom družbenih 
dejavnosti, ki bodo s svojimi rezultati najbolj neposredno 
vplivali na proizvodnjo. Navedeni rezultati so dobra spodbuda 
za pospešeno nadaljevanje začetih procesov kakovostne pre- 
obrazbe gospodarstva in družbenih dejavnosti. Te vzpodbude 
so pomembne tudi zato, ker kljub premikov v letu 1985 ne 
uresničujemo vseh ključnih razvojnih ciljev. Uresničiti jih 
bomo morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Izhodišča 
za razvoj v letu 1986 so zato zahtevnejša, dodatno pa jih \ 
obremenjujejo inflacijska gibanja, ki vse bolj spreminjajo 
odnose v družbeni reprodukciji. Tudi mehanizmi gospodar- 
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skega sistema in ukrepi tekoče in razvojne politike še ne 
dajejo dovolj spodbude za opiranje na prožnejše prilagajanje 
proizvodnih programov in tehnologije zaostrenim razmeram 
na domačem in tujih trgih ter dosledno izpolnjevanje vseh vrst 
obveznosti. Vse to zmanjšuje pravno in gospodarsko varnost 
ter odgovornost in motiviranost organizacij združenega dela. 

Počasna rast proizvodnje in visoka inflacija na prehodu v 
novo srednjeročno obdobje zmanjšujeta sposobnost gospo- 
darstva pokriti sorazmerno visoke proizvodne stroške, zago- 
tavljati sredstva za dogovorjeno skupno in splošno porabo ter 
realno rast osebnih dohodkov. Skromna sredstva akumulacije 
gospodarstvu ne omogočajo, da bi hkrati postopno odprav- 
ljalo žarišča izgub, pospešilo tehnološko posodabljanje izrab- 
ljene opreme, uresničevalo večje programe prestrukturiranja, 
vlagalo v snovanje razvoja in manjšo energetsko porabo v 
proizvodnji, postopno odpravljalo žarišča onesnaževanja 
okolja in združevalo sredstva za razvoj gospodarske infra- 
strukture. 

Razvoj svetovnega gospodarstva bo tudi v letu 1986 neena- 
komeren in neusklajen. Več zaščitnih ukrepov, nizka nalož- 
bena dejavnost in razmere na denarno-posojilnem področju 
bodo vplivali tudi na počasnejšo rast svetovne trgovine. Nada- 
ljevalo se bo tehnološko in gospodarsko zapiranje držav 
OECD, krepila se bosta regionalno gospodarsko sodelovanje 
dežel v razvoju ter njihova razvojna strategija nadomeščanja 
uvoza. Ne moremo pričakovati bistvenega izboljšanja v med- 
narodnem denarnem sistemu; ocenjujemo, da se bo nadalje- 
valo padanje vrednosti dolarja in obrestnih mer, kar bo neko- 
liko olajšalo breme plačila zunanjih dolgov, hkrati pa zaostrilo 
tržne razmere, posebno na trgih v zahodni Evropi. 

Mednarodne okoliščine narekujejo Jugoslaviji in Sloveniji 
oblikovanje in uresničevanje dinamičnega razvoja. Predvsem 
bo treba posodobiti in bolje izkoriščati proizvodne zmogljivo- 
sti, oblikovati prožnejše proizvodne programe, procese in 
sisteme na novi tehnologiji, ki bo zahtevala sorazmerno malo 
energije, več znanja in ustvarjalnosti, ter pospešeno razvijati 
dejavnosti, s katerimi bomo bolj izkoristili prednosti geopoli- 
tičnega položaja Jugoslavije in Slovenije, njene potenciale in 
naravne danosti. 

II. 

Ključne naloge v letu 1986 
1. Za uresničevanje ciljev dolgoročnega razvoja SR Slove- 

nije in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
bodo ključne naloge v letu 1986: 

— usmerjanje sredstev akumulacije v tehnološko posodobi- 
tev proizvodnje, hitrejše prilagajanje proizvodnih programov 
tehnološkim in drugim zahtevam tujih trgov ter prožnejši 
odziv na spremenjene razmere na domačem trgu, 

- krepitev vloge izobraževanja, tehnologije, organizacije, 
znanosti in informatike kot ključnih kakovostnih dejavnikov v 
svet odprtega gospodarstva, 

- utrjevanje usmeritve slovenskega gospodarstva v izvoz 
blaga in storitev na konvertibilno področje kot temeljne 
osnove za stabilnejšo in bolj dinamično rast kakovostne pro- 
izvodnje, dohodkovnega povezovanja z organizacijami zdru- 
ženega dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, 
tako da bomo z večjim združevanjem dela in sredstev prispe- 
vali h krepitvi enotnega jugoslovanskega trga, 

- odpravljanje vzrokov inflacije, zlasti odpravljanje vzrokov 
izgub in nerealnega dohodka, ter ustvarjanje pogojev na vseh 
področjih družbene reprodukcije za nižjo rast cen, 

- pričetek izvajanja sanacijskih programov varstva okolja 
na območju prednostnih sanacij. 

2. Ob utrjevanju samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov - kot enega temeljnih pogojev in osnovne spodbude za 
učinkovitejše obvladovanje razvojnih protislovij in uresniče- 
vanje ključnih razvojnih nalog - in sproščanju ustvarjalnih sil 
delavcev v vseh organizacijah in skupnostih bomo v letu 1986: 

- nadalje sproščali delovanje tržnih zakonitosti in dosledno 
zaostrili družbeno in materialno odgovornost za doseganje 
rezultatov in izpolnjevanje sprejetih nalog in obveznosti, 

' - izpopolnili sistem družbenega planiranja in jasneje opre- 
delili pravice in odgovornosti pri prevzemanju in uresničeva- 
nju planskih nalog, 
- ob dosfednem uveljavljanju načel samoupravnega plani- 
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ranja, skupnega prihodka in dohodka ter na podlagi dolgo- 
ročnega dohodkovnega in poslovnega sodelovanja in izvozne 
usmeritve oblikovali skupne razvojne programe organizacij 
združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu. 

- spodbujali kroženje in združevanje sredstev za razširjeno 
reprodukcijo na samoupravnih temeljih ter preprečevali in 
zatirali pojave negativnih posledic monopolizma, teritorial- 
nega zapiranja trga in nelojalne konkurence, 

- ob dograjevanju posojilnega in bančnega sistema zago- 
tovili hitrejše preraščanje posojilnih odnosov v dohodkovne 
na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev, 

- v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje uveljavili učinkovitejše oblike 
nadzora nad izvajanjem nalog in uporabo družbenih sredstev, 

- utrjevali soodvisnost osebnega in dela družbenega stan- 
darda z doseženimi rezultati v proizvodnji ter dosegali rezul- 
tate, ki bodo omogočili v globalu ohranjanje realne ravni 
osebnih dohodkov in družbenega standarda, 

- uveljavili sisteme delitve osebnih dohodkov v skladu z 
delovnimi in gospodarskimi rezultati, 

- uveljavili gospodarsko spodbudne učinke za različne 
oblike vlaganj prihrankov občanov v gospodarske naložbe, 

- izpolnjevali družbeni sistem informiranja ter delo stro- 
kovno analitskih služb, tako da bodo zagotavljale celovite 
informacije delavcem v organizacijah združenega dela in 
delegatom v družbenopolitičnih skupnoštih, 

- krepili zasnovo splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite kot osnovno sestavino socialističnega samou- 
pravnega razvoja. 

III. 

Skupne razvojne naloge v SFR Jugoslaviji 
1. Pri nadaljnjem razvoju družbenogospodarskega in poli- 

tičnega sistema socialističnega samoupravljanja in oblikova- 
nju skupne razvojne politike SFR Jugoslavije izhajamo v SR 
Sloveniji iz ustavnega načela, da delavci, delovni ljudje in 
občani, organizirani v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in skupnostih, ter kot narod oziroma narodnost 
svobodno in enakopravno odločamo o svojem delu, o pogojih 
dela in rezultatih dela. Pri tem si bomo prizadevali, da v tržno 
planskem gospodarstvu nadalje krepimo samostojnost 
gospodarskih subjektov ter suverenost in enakopravnost 
narodov in narodnosti oziroma republik in avtonomnih pokra- 
jin, njihovo medsebojno sodelovanje, vzajemno pomoč in 
solidarnost pri zagotavljanju skupnih interesov v skladu z 
ustavno opredeljeno odgovornostjo republik in avtonomnih 
pokrajin za svoj razvoj in za razvoj jugoslovanske sociali- 
stične skupnosti kot celote. 

2. Zavzemali se bomo za tekočo gospodarsko politiko, ki bo 
usmerjena v odpravljanje vzrokov inflacije, večji konvertibilni 
izvoz in reševanje deviznolikvidnostnega položaja države ter 
ukrepe, ki bodo spodbujali vse organizacije združenega dela 
k večji storilnosti in boljšemu gospodarjenju, še zlasti pa za: 

- realnejše vrednotenje proizvodnih tvorcev zlasti sredstev, 
energije in prometnih storitev ob nadaljnjem uveljavljanju 
tržnih zakonitosti ter odločnejšem odpravljanju vseh oblik 
nerealnega dohodka, 

- politiko gospodarskih odnosov s tujino, ki bo z vsem 
instrumentarijem naravnana v ustvarjanje večjega konvertibil- 
nega izvoza in deviznega priliva; dodatno spodbujala organi- 
zacije združenega dela, ki izpolnjujejo obveznosti izvoza in 
deviznega priliva; usmerjala tujo akumulacijo v proizvodnjo, 
namenjeno izvozu na konvertibilno področje; omogočala 
organizacijam združenega dela, da čimbolj same odločajo o 
vrstah uvoza; zagotavljala realnejše vrednotenje tečaja 
dinarja do konvertibilnih valut in do obračunskega dolarja; 
krepila obmejno gospodarsko sodelovanje in postopno pove- 
čala obseg sodelovanja z deželami v razvoju, 

- posojilno - denarno politiko, ki bo z učinkovitejšimi 
sredstvi uravnavanja denarne mase delovala protiinflacijsko, 
hkrati pa pravočasno omogočila kreditiranje izvoza na kon- 
vertibilno področje, in upoštevala posebnosti drugih; z razvoj- 
nega vidika ključnih področij, 

>- oblikovanje cen po tržnih pogojih, tako da bi le izjemoma 
uveljavili ukrepe neposrednega nadzora cen. S cenovno poli- 
tiko moramo zagotoviti večje pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije v energetiki, prometu in kmetijstvu, s politiko 
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oblikovanja in sproščanja blagovnih rezerv pa zagotavljati 
stabilnejše odnose v proizvodnji in pri preskrbi občanov z 
osnovnimi izdelki, 

- oblikovanje meril in kriterialnih zahtevkov na osnovi 
temeljnih in skupnih razvojnih usmeritev, pogojev in možno- 
sti, ki bodo organizacijam združenega dela izhodišče za obli- 
kovanje skupnih razvojnih programov in skupnih planov, 
pomembnih za razvoj celotne države. 

IV. 

Možnosti za ustvarjanje in usmerjanje delitve 
družbenega proizvoda v SR Sloveniji v letu 1986 

1. Nujni odlivi družbenega proizvoda so na prehodu v novo 
srednjeročno obdobje poleg visoke inflacije, nizke proiz- 
vodne rasti in vse večje tehnološke izčrpanosti slovenskega 
gospodarstva temeljna razvojna omejitev. Za izpolnjevanje 
obveznosti do tujine in pokrivanje obveznosti do federacije 
ter drugih republik in avtonomnih pokrajin bomo v letu 1986 
namenili 10,5% ustvarjenega družbenega proizvoda1. Hkrati 
bo v prihodnjem letu treba za finančno učvrstitev združenega 
dela in bank nameniti sorazmerno več sredstev kot v letu 
1985. 

Glede na doseženo razvojno stopnjo ter razvojne možnosti 
v svetu in Jugoslaviji so materialne možnosti pri ustvarjanju 
dohodka in njegovem razporejanju v prihodnjem letu na- 
slednje: 

- rast družbenega proizvoda za 2,5% ob rasti fizičnega 
obsega industrijske proizvodnje za 2,4%, kmetijske proizvod- 
nje za 2,5%, gradbeništva za 1,5%, trgovine za 2%, dinamič- 
nejša bo rast v turizmu in gostinstvu ter prometu in zvezah (za 
4%), v drobnem gospodarstvu pa za 5%, 

- s smotrnim zaposlovanjem na vseh področjih združenega 
dela bomo ob rasti zaposlenosti za okoli 1% dvignili delovno 
storilnost za okoli 1,5%, 

- rast izvoza blaga in storitev v celoti in na konvertibilno 
področje med 7 do 8% ob hitrejši rasti izvoza storitev, pri tem 
bo skupni uvoz blaga večji za 6 do 7%, uvoz s konvertibilnega 
področja pa za 6%, 

- z bistveno hitrejšo rastjo amortizacije od rasti celotnega 
prihodka in dohodka zagotavljati sredstva za obnovo osnov- 
nih sredstev, 

- v politiki delitve dohodka uresničevati izhodišče, naj si v 
organizacijah združenega dela čimbolj prizadevajo za pove- 
čanje akumulacije, tako da bi v globalu na ravni gospodarstva 
SR Slovenije vsaj ohranili odstotek akumulacije v doseženem 
dohodku iz leta 1985, 

- ohranjanje naložb v osnovna sredstva gospodarstva naj- 
manj na realni ravni iz leta 1985, pri tem pa moramo omogo- 
čiti vsaj najnujnejšo tehnološko posodobitev proizvodnje, 

- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela2 bodo v globalu rastla 
skladno z rastjo doseženega dohodka in skladno z drugimi 
kakovostnimi dosežki, čisti realni osebni dohodek na zaposle- 
nega pa bo rasel povsod tam, kjer bodo rezultati v rasti 
storilnosti in gospodarjenja nadpovprečni, 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, namenjena 
za plačilo storitev družbenih dejavnosti, bodo v globalu ohra- 
nila realno raven iz leta 1985.2 Poleg tega bomo omogočili 
usklajevanje ravni osebnih dohodkov delavcev v družbenih 
dejavnostih. 

- za hitrejšo rast raziskovalne dejavnosti in usmerjenega 
izobraževanja kot dejavnikov odpravljanja tehnološke zaosta- 
losti in uveljavljanja v mednarodni delitvi dela bodo na pod- 
lagi posebnega programa zagotovljena dodatna sredstva, 

- sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja bodo rastla hitreje od dohodka, tako da bomo zagoto- 
vili tekoče usklajevanje pokojnin; sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb, namenjena za osebne prejemke iz sredstev 
zagotavljanja socialne varnosti, pa bodo v globalu omogočala 

1 Na osnovi dosedanjih predvidevanj (ob številnih v tem času še nedorečenih 
izhodiščih gospodarske politike na zvezni ravni ter drugih neznankah v bilančnih 
projekcijah v državi) bodo v prihodnjem letu neto odlivi sredstev v tujino znašali 
okoli 3,6% družbenega proizvoda, neto odlivi sredstev v federacijo in v druge SR 
in SAP pa okoli 7% družbenega proizvoda, kar je skupaj za okoli 1% več kot 
letos. 

2 izhajamo iz tega, da bomo letos v globalu uresničili začrtana resolucijska 
razmerja razporejanja dohodka oziroma da bodo SIS družbenih dejavnosti 
finančne presežke iz leta 1985 poračunale v letu 1986. 

tekočo valorizacijo osebnih prejemkov in valorizacijo otroških 
dodatkov,3 

- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in 
občinah bodo v globalu ohranila največ realno raven iz leta 
1985. 

2. Raven sredstev za razvoj in porabo v posamezni organi- 
zaciji združenega dela in celotni družbi bo odvisna od rasti 
proizvodnje, še mnogo bolj pa od premikov v kakovosti proiz- 
vodnje in storitev, poslovanju organizacij, gospodarjenju ter 
od učinkovitosti uveljavitve na trgu. 

V družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih in organizacijah združenega dela je treba 
ponovno pretehtati vse zakonske, pogodbene in samou- 
pravno dogovorjene obveznosti, ki bremenijo ustvarjeni 
dohodek, oceniti učinke uporabe teh sredstev ter zagotoviti 
njihovo usmerjanje predvsem v zadovoljevanje ključnih teko- 
čih in razvojnih nalog4. 

V okviru svoje pristojnosti bomo v SR Sloveniji z ukrepi 
tekoče in razvojne politike ter pri dograjevanju gospodar- 
skega sistema spodbujali kakovostno, gospodarno in 
donosno delo posameznikov in organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti. S takšnimi premiki in kakovostnimi preboji bomo 
lahko dosegli višjo rast družbenega proizvoda, ki bo dajala 
tudi več možnosti za učinkovito razreševanje razvojnih proti- 
slovij v letu 1986. 
V. 

Uresničevanje družbenega plana v letu 1986 ter 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije 
1. Proizvodna politika 

Povečanje tržno zanimive proizvodnje, zboljšanje kakovosti 
in izvozna usmerjenost bodo osnovne usmeritve v razvoju 
industrije. Zato bomo pospeševali opustitev zastarelih proiz- 
vodnih programov in tehnologij ter dajali večji poudarek 
kakovostni preobrazbi in tehnološkemu prestrukturiranju 
proizvodnje na podlagi razvoja mikroelektronike kot tehnolo- 
ške infrastrukture sodobne proizvodnje. Z ukrepi gospodar- 
ske politike in doslednejšim uveljavljanjem tržnih zakonitosti 
bomo spodbujali obetavne in v konvertibilni izvoz usmerjene 
programe ter razvoj in uveljavljanje proizvodov višjih cenov- 
nih razredov. Onesnaževalci okolja bodo pripravili in pričeli 
izvajati programe sanacije škodljivih vplivov na okolje. 

Na teh osnovah bomo spodbujali tudi vključevanje organi- 
zacij združenega dela v oblikovanje skupnih razvojnih progra- 
mov na enotnem jugoslovanskem trgu. 
1.1. Industrija in gradbeništvo 

- načrtovano rast industrijske proizvodnje in gradbeništva 
bomo dosegli z večjim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivo- 
sti, zlasti v strojni, elektro in kovinsko predelovalni industriji 
ter v vseh drugih dejavnostih, ki jim tržne razmere omogočajo 
povečanje proizvodnje, 

- povečanje proizvodnje bodo omogočile tudi nove 
naložbe, predvsem rekonstrukcije in posodobitve tehnologij, 
zlasti rekonstrukcije v lesni, tekstilni in kovinsko predelovalni 
industriji, 

- organizacije združenega dela bodo v procesu prestruk- 
turiranja opuščale tržno nezanimive programe oziroma sku- 
pine proizvodov. Nove razvojno obetavne skupine proizvodov 
bodo organizacije razvijale in vključevale v proizvodne pro- 
grame na podlagi večje samoupravne integracije gospodar- 
stva, pri čemer se bodo povezovale tudi z organizacijami v 
drobnem gospodarstvu, 

- pospeševali bomo razvoj in proizvodnjo mikroelektro- 
nike kot tehnološke infrastrukture sodobne proizvodnje. Z 
njeno večjo uporabo pri organiziranju in vodenju v sami 
proizvodnji bomo uveljavljali avtomatizacijo in robotizacijo 
ter tako dosegli boljši izkoristek zmogljivosti, boljšo kakovost, 
večji izkoristek delovnega časa in manjšo porabo energije, 

- z dvigom kakovosti, pestrejšo ponudbo in izboljšanim 

3 Za srednjeročno obdobje v samoupravnih interesnih skupnostih predvide- 
vajo podaljšanje porodniškega dopusta na eno leto, če bi to podaljšanje uvelja- 
vili z začetkom leta 1986, bi to terjalo v letu 1986 dodatna sredstva v višini 0 5% 
osebnih dohodkov. 

4 Na ravni republike bo pripravljen pregled obremenitev iz dohodka in oseb- 
nih dohodkov družbenega in zasebnega sektorja, kar bo ena podlag za to 
presojo do predloga resolucije. \ 
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oblikovanjem se bodo organizacije združenega dela močneje 
usmerjale v izvoz ter pri tem zagotavljale boljše dohodkovne 
učinke, 

- z boljšo kadrovsko politiko v organizacijah združenega:' 
dela bomo dajali prednost znanju in strokovnosti ter s tem 
boljši organizaciji, razvoju, sodobnemu vodenju, odprtosti 
sistemov in uspešnejšemu vključevanju v mednarodno delitev 
dela, 

- organizacije gradbeništva bodo prilagajale svoje zmog- 
ljivosti potrebam trga in sprejele ukrepe za kakovostnejšo in 
racionalnejšo gradnjo stanovanj ter infrastrukturnih in indu- 
strijskih objektov. V ta namen bo pri oddaji del dosledno 
zagotovljeno načelo javnega razpisa, ki bo vključevalo tudi 
omejitev, da pri izvedbi nobeden od drugih udeležencev raz- 
pisa ne more sodelovati kot kooperant izvajalca. Onemogočili 
bomo tudi zidanje cen izgradnje, 

večje organizacije združenega dela gradbeništva bodo 
ob večjem povezovanju na enotnem jugoslovanskem trgu 
prevzemale in kakovostno izvajale dela v tujini. 
1.2. Proizvodnja hrane in gozdarstvo 

- na podlagi samoupravno dogovorjenih pogojev in 
obveznosti za tržno proizvodnjo bodo kmetijski proizvajalci 
povečali tržno pridelavo pšenice, sladkorne pese, oljnic in 
krompirja ter pridelavo kakovostne osnovne krme na njivah 
in travinju, 

- večjo proizvodnjo ob intenzivnejšem izkoriščanju kmetij- 
skih zemljišč bomo spodbujali s selektivnim regresiranjem 
mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev in semen, 

- rejci živine bodo v skladu s sporazumi s predelovalno 
industrijo in oskrbnimi centri za tržno pridelavo mleka in 
mesa nadaljevali s preusmerjanjem živinoreje na kakovostno 
domačo krmo in izboljševali genetski potencial živine. Pove- 
čali bodo tržno prirejo mleka in mesa, hitreje širili kombini- 
rani tip goveda, razvijali kooperacijsko rejo prašičev na 
domači krmni osnovi ter pričeli z ekološko sanacijo prašičjih 
farm. 

Uvedli bomo sistem odkupa mleka na podlagi kriterijev, ki 
bodo zagotavljali njegovo večjo kakovost. 

Okrepili bomo preventivno zdravstveno varstvo živali in 
poostrili nadzor nad prometom z živino. 

Povečan bo ulov morskih in sladkovodnih rib; 
- razvijali bomo vse oblike družbeno organizirane proiz- 

vodnje z vključevanjem vseh proizvodnih zmogljivosti v 
dogovorjeno proizvodnjo. Nanjo bodo vezani vsi ukrepi inter- 
vencij, regresa, davčne olajšave in zagotavljanje dela pri- 
spevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- v skupno načrtovanje pridelave hrane in dohodkovnega 
povezovanja se bodo vključevale tudi organizacije združe- 
nega dela, ki proizvajajo reprodukcijski material, ter gostin- 
skoturistične organizacije združenega dela, 

- sredstva za intervencije v proizvodnjo hrane bomo zdru- 
ževali na republiški in občinski ravni in z njimi po enotnih 
merilih in na podlagi skupnih programov spodbujali uresni- 
čevanje predvidene strukture proizvodnje, procese združeva- 
nja v zasebnem kmetijstvu ter pridelavo na hribovitih območ- 
jih in območjih s težjimi proizvodnimi pogoji, 

- organizacije združenega dela v kmetijstvu in živilski pre- 
delavi bodo svoj težak gospodarski položaj razreševale s 
smotrnejšo organiziranostjo v poslovnih in reprodukcijskih 
povezavah, izboljševanjem strokovnega in pospeševalnega 
dela, boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivosti in sred- 
stev, uvajanjem racionalnejših tehnoloških rešitev in skup- 
nim prevzemanjem proizvodnega tveganja. Z ukrepi tekoče 
gospodarske politike pa bomo v okviru možnosti zagotavljali 
kakovostna obratna sredstva in ugodnejše posojilne pogoje, 

- nadaljevali bomo hidro- in agromelioracije ter komasa- 
cije, uvajali sodobne tehnologije pridelave in predelave 
hrane ter nadaljevali z izgradnjo namakalnih sistemov. 
Pospešili bomo uvajanje sodobnih tehnologij v pridelavo in 
predelavo hrane, 

- naložbe bodo usmerjene predvsem v intenzivnejšo pri- 
delavo hrane, izvajanje programa usposabljanja zemljišč za 
kmetijsko pridelavo, obnovo v zimski pozebi poškodovanih 
sadovnjakov in vinogradov in v izvozno proizvodnjo, 

- gozdnogospodarske organizacije združenega dela bodo 
ob optimalni izrabi naravnih proizvodnih zmogljivosti 
gozdno lesne sortimente zlasti namenjale izvozno usmerjeni 
lesnopredelovalni industriji. Posebno pozornost bodo name- 

nile sanaciji gozdnih sestojev, ki so jih poškodovale ujme in 
onesnaženo ozračje. Zaradi kritičnega zdravstvenega stanja 
gozdov jih bomo posebej varovali pred vsemi škodljivimi 
vplivi. 

1.3. Promet in zveze 
- Pri oblikovanju skupnih planov v železniškem in PTT 

prometu si bomo prizadevali za dosledno uveljavitev načel 
samoupravnega sporazumevanja; za določanje razvojnih 
prednosti na podlagi dogovorjenih strokovnih meril, pri 
čemer bomo zagotovili uresničevanje skupnega plana na 
območju republike; za vzpostavitev trajnejših poslovnih 
odnosov med železnico in uporabniki oziroma uporabo tarif 
tam, kjer ni mogoče vzpostaviti trajnega poslovnega odnosa, 
ter za realnejše vrednotenje prometnih storitev, 

- železniško gospodarstvo Ljubljana bo za večjo varnost, 
odpravljanje ozkih grl, izboljšanje kakovosti in hitrosti stori- 
tev in smotrnejšo izrabo prevoznih zmogljivosti nadaljevalo z 
uveljavljanjem nove poslovne usmeritve, ki temelji na traj- 
nem poslovnem sodelovanju z uporabniki storitev, realnem 
voznem redu in računalniškem upravljanju prometa, 

- del sredstev za pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije železniškega gospodarstva Ljubljana bomo zagotovili s 
prispevkom iz dohodka TOZD, 

- v cestnem gospodarstvu bomo v skladu z načelom 
dobrega gospodarjenja z učinkovitejšo organizacijo in deli- 
tvijo dela, poenotenjem standardov in normativov vzdrževa- 
nja cest (tudi glede družbeno potrebnega dela) ter zaostri- 
tvijo odgovornosti zagotovili kakovostnejše vzdrževanje cest 
in smotrnejšo porabo družbenih sredstev, 

- nadaljevali bomo z izgradnjo že začetih cestnih odse- 
kov, in sicer: predor Karavanke, južna obvoznica v Ljubljani, 
III. etapa hitre ceste skozi Maribor, odsek Ruda-Valenta in 
pričeli z izgradnjo cestnega odseka Šmarje Sap-Višnja gora. 
Nadaljevali bomo s pripravami za zaključek finančne kon- 
strukcije za izgradnjo najbolj kritičnih odsekov cest iz Osim- 
skih sporazumov, 

- uvedli bomo progresivno obremenitev uporabnikov cest 
v odvisnosti od osnih pritiskov vozil, 

- prizadevali si bomo za določitev namenskega prispevka 
za vzdrževanje in izgradnjo cest v relativnem znesku v malo- 
prodajni ceni pogonskih goriv, 

- za upočasnitev razvoja cestnega blagovnega prometa 
bomo predlagali gospodarske ukrepe, ki bodo spodbujali 
organizacije združenega dela k racionalizaciji lastnih prevoz- 
nih zmogljivosti, 

- v javnem cestnem potniškem prometu bomo nadaljevali 
z optimalnim urejanjem medkrajevnega in primestnega pro- 
meta v posameznih regijah ter uveljavljanjem enotne vozov- 
nice, 

- v primarno blagovno transportnih centrih, Luki Koper in 
Letališču Ljubljana bomo začeli ustanavljati proste carinske 
cone, 

- prizadevali si bomo za takšne pogoje, ki bodo omogočili 
letalskim prevoznikom vključitev v redni mednarodni zračni 
promet, 

- skupaj z domačimi proizvajalci komunikacijske, računal- 
niške in elektronske opreme bomo uvajali integrirane 
govorne podatkovne mreže in jih priključevali na zunanje 
mreže. 
1.4. Energetika 

Pri gospodarjenju z energijo bomo zaustavili težnje 
ekstenzivnega razvoja proizvodnje in porabe. Težišče priza- 
devanj bomo usmerili v smotrnejšo in produktivnejšo upo- 
rabo vseh energetskih virov. S cenovno, davčno in denarno 
- posojilno politiko bomo bolj spodbujali varčevanje z ener- 
gijo kot njeno proizvodnjo. 

- Poiskali bomo možnosti gospodarskih ukrepov, ki bi 
vse uporabnike spodbujali za manjšo porabo energije, 

- poskusno bodo pričeli obratovati prvi in drugi agregat 
HE Mavčiče in tretji agregat HE Solkan, 

- REK Edvard Kardelj Trbovlje bo nadaljeval geološko 
rudarske raziskave in izdelal predinvesticijsko študijo za 
odpiranje opuščenih premogovnikov Krmelj in Ilirska Bi- 
strica. 

- nadaljevali bomo z razvojem in spodbujanjem uporabe 
nekonvencionalnih virov energije. V ta namen si bodo proiz- 
vajalci opreme skupaj z raziskovalnimi institucijami še naprej 
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prizadevali za razvoj tehnologij porabe nekonvencionalnih 
virov energije, 

- pripravili in pričeli bodo izvajati program za sanacijo TE 
Trbovlje, TE Šoštanj in TE - TO Ljubljana z vidika varstva 
okolja, 

- TE Ugljevik I in Toplarna Ljubljana bosta začeli redno 
obratovati, prav tako Rudnik urana Žirovski vrh, 

- pričela se bo izgradnja TE Ugljevik II ter hidroelektrarn 
na Savi in Muri s pričetkom izgradnje HE Vrhovo v prvi 
polovici leta in HE Hrastje v drugi polovici leta, pri tem bodo 
upoštevane zahteve po kar najmanjšem vplivu na okolje; 
pričela se bo prenova HE Fala, 

- izgradnjo hidroelektrarn na Savi in Muri bomo omogo- 
čili tudi s sovlaganji občanov, za kar bo SOZD Elektrogospo- 
darstva Slovenije izdal obveznice, 

- nadaljevali bomo z izgradnjo za oskrbo uporabnikov 
najnujnejših prenosnih in dristribucijskih daljnovodov ter 
transformatorskih postaj, 

- v REK Edvard Kardelj in REK Franc Leskošek-Luka 
Titovo Velenje botjo nadaljevali z odpiranjem novih predelov, 
predvsem Globoko in Lendava, in še naprej vlagali v poveče- 
vanje mehaniziranosti proizvodnje, 

- v SOZD Petrol bodo pričeli z izgradnjo priključka na 
italijansko plinovodno omrežje ter nadaljevali s širitvijo pli- 
novodnega omrežja in priključevanjem novih uporabnikov, 

- nadaljevali bomo z geološkimi raziskavami vseh primar- 
nih virov energije na dosedanjih in novih območjih, prav tako 
bomo nadaljevali raziskave za določitev lokacije in možnosti 
za izgradnjo podzemnega skladišča za zemeljski plin ter pri- 
čeli z njegovo izgradnjo. 

- s tehnološko obnovo v industriji in prometu bodo orga- 
nizacije združenega dela nadaljevale z zmanjševanjem speci- 
fične porabe energije na enoto proizvoda oziroma storitev, 

- v industriji bodo nadaljevali z nadomeščanjem tekočih 
goriv s trdnimi povsod, kjer je to gospodarsko upravičeno ter 
tehnološko in ekološko možno, 

- v širši porabi bomo več pozornosti namenili daljin- 
skemu ogrevanju porabnikov in zagotovili potrebne količine 
premoga za ogrevanje ter ob nje'govi razporeditvi upoštevali 
potrebe varstva okolja na območjih prednostnih sanacij, 

- pri vseh novih stanovanjskih enotah v blokovni gradnji 
bomo vgrajevali merilnike porabe toplotne energije, 

- v elektrogospodarstvu in premogovništvu bomo del 
stroškov pokrivali s prispevkom iz dohodka organizacij zdru- 
ženega dela, če enostavna reprodukcija ne bo omogočena s 
cenovno politiko. 
1.5. Turizem 

- Devizni priliv bomo povečali za 15% 
- del sredstev republiških izvoznih spodbud bomo name- 

nili za turistično propagando.in tržne raziskave v tujini, 
- poenotili bomo organizirano oddajo zasebnih turistič- 

nih sob in spodbujali vključitev prostih prenočitvenih zmog- 
ljivosti v stanovanjskih in počitniških hišah ter počitniških 
domovih v organizirano turistično ponudbo, 

- pospešeno bomo združevali sredstva za širitev turistič- 
nih zmogljivosti, 

- z računalniško zasnovanim informacijskim sistemom 
bomo krepili medsebojne povezave organizacij združenega 
dela turizma za bolj organizirano nastopanje na tujih trgih, 

- sprejeli bomo dodatne ukrepe za usposobitev okoli 400 
ležišč na turističnih kmetijah, 

- razširili bomo kakovost in raznovrstnost turistične 
ponudbe s predstavitvijo kulturne in naravne dediščine manj 
znanih krajev v širšem zaledju že uveljavljenih turističnih 
središč, 

- poskrbeli bomo ua urejenejše in bolje vzdrževano oko- 
lje v turističnih krajih. 
1.6. Drobno gospodarstvo 

- Večje organizacije združenega dela bodo ob prestruktu- 
riranju svoje prpizvodnje proizvode, ki bi jih bilo smotrno 
proizvajati v enotah drobnega gospodarstva, prenašale na 
obstoječe in ustanavljale nove organizacije združenega dela 
drobnega gospodarstva. Vlaganja organizacij združenega 
dela v drobno gospodarstvo bomo spodbujali tudi z večjimi 
olajšavami pri davku iz dohodka TOZD, 

- podpirali bomo prizadevanja mladih za ustanavljanje 
novih visoko produktivnih enot drobnega gospodarstva, 

katerih dejavnosti in razvoj bosta temeljila predvsem na 
znanju, 

- z zagotavljanjem zemljišč za obrtne cone in v skladu z 
možnostmi za dodatna sredstva bodo občine pospešile odpi- 
ranje novih obratovalnic samostojnih obrtnikov, 

- pospeševali bomo ustanavljanje manjših proizvodnih 
zadrug, preko katerih se bodo samostojni obrtniki bolj vklju- 
čevali v mednarodno menjavo, 

- z ukrepi davčne in posojilne politike bomo spodbujali 
vlaganja v nove in obstoječe enote drobnega gospodarstva z 
novimi tehnološkimi postopki, visoko produktivno tehnolo- 
gijo in večjim vključevanjem v mednarodno delitev dela, 

- banke bodo omogočile ugodnejše pogoje za razvoj sto- 
ritvenih dejavnosti drobnega gospodarstva. 
1.7. Vodno gospodarstvo 

V vodnem gospodarstvu bomo zagotovili smotrnejšo upo- 
rabo družbenih sredstev in jih usmerili v razreševanje ključ- 
nih problemov oskrbe s pitno vodo, kakovosti voda in v 
proizvodnjo hrane. 

- Zveza vodnih skupnosti bo zagotovila strokovne pod- 
lage za določitev varovalnih območij na območju podtalnic 
Krškega, Brežiškega in Sorškega polja, Celjske kotline in 
posameznih območij Savinje, 

- vodne in komunalne skupnosti bodo organizirale izvaja- 
nje ključnih sanacijskih programov za zmanjšanje in odpravo 
onesnaženja na prednostnih odsekih vodotokov in virov 
pitne vode, 

- pospešeno bomo uvajali temeljni informacijski sistem 
za vodno gospodarstvo, dopolnili vodnogospodarske kata- 
stre in izdelali elemente vodnogospodarskih osnov, 

- uvedli bomo progresivni način obremenjevanja onesna- 
ževalcev vode glede na vrsto in količino onesnaževanja. 
Zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje sanacij- 
skih programov za zagotavljanje kakovosti voda. 

1.8. Stanovanjsko gospodarstvo 
- Zgradili bomo 9.000 stanovanjskih enot, od tega polo- 

vico v družbeni lastnini, ter več vlagali v prenovo stanovanj- 
skih enot v družbeni in zasebni lasti, 

- sprejeli bomo racionalizacijske ukrepe za pospešitev in 
zmanjšanje stroškov graditve ter dosledno Uveljavili oddajo 
del na podlagi javnega razpisa, 

- sprejeli bomo enotna izhodišča in merila za prenovo in 
sanacijo stanovanjskega sklada (predvsem z vidika raci- 
onalne porabe energije) in zagotovili podlago za razreševa- 
nje pravnolastninskih odnosov pri prenovi in prodaji družbe- 
nih stanovanj, 

- uveljavili bomo informacijski sistem za gospodarjenje s 
stanovanjskim skladom in zagotovili pogoje za vzpostavitev 
celovitega informacijskega sistema za graditev in uporabo 
sredstev, namenjenih stanovanjski graditvi, 

- opredelili bomo nova skupna izhodišča za oblikovanje 
cen stanovanjske izgradnje, 

- s povečevanjem stanarin bomo dosegli v povprečju 
1,52% vrednosti revaloriziranega stanovanjskega sklada (rast 
stanarin v povprečju za okoli 130%), 

- pripravili bomo osnove in merila za obračunavanje dife- 
rencirane stanarine, ugotovili stanje zasedenosti družbenega 
stanovanjskega sklada in socialni položaj nosilcev stanovanj- 
ske pravice (družine) s posebnim poudarkom na solidarnost- 
nem stanovanjskem skladu, 

- organizacije združenega dela bodo namensko in sproti 
združevale sredstva v samoupravni stanovanjski skupnosti 
na podlagi dogovorjenih osnov in meril najmanj v višini 4% 
na bruto osebne dohodke, 

banke bodo uveljavile spodbudnejše pogoje namen- 
skega varčevanja in pospešeno odplačevanje stanovanjskih 
posojil, 

- banke bodo z združevanjem in usmerjanjem sredstev, 
namenjenih za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, 
zagotovile najugodnejše pogoje za posojila in financiranje 
pri pridobivanju in urejanju stavbnih zemljišč, graditvi, pre- 
novi in gospodarjenju s stanovanjskim in komunalnim skla- 
dom in z gibljivostjo sredstev zagotovile namensko in 
sprotno porabo teh sredstev. 

1.9. Komunalno gospodarstvo 
- Vzpostavili in dopolnili bomo 'kataster komunalnih 
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naprav ter evidenco stavbnih zemljišč in začeli postopek za 
vzpostavitev informacijskega sistema, 

- sprejeli bomo standarde in normative porabe časa in 
materiala za opravljanje komunalnih dejavnosti in minimalne 
tehnične normative za vzdrževanje komunalnih objektov in 
naprav, 

- s cenami komunalnih proizvodov in storitev ter nado- 
mestili za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami 
skupne rabe v skladu s standardi in normativi bomo zagoto- 
vili pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, 

- sprejeli bomo dogovor o enotnih merilih za določanje 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in z njim uskla- 
dili občinske predpise ter sprejeli programe skladov stavbnih 
zemljišč, 

■— združevali bomo sredstva komunalnega in vodnega 
gospodarstva za raziskave za zagotavljanje vodnih virov in 
varovanje kakovosti voda ter graditve objektov za te namene, 

- pripravili bomo programe za varovanje kakovosti voda 
in sanacijo obstoječih in izgradnjo novih čistilnih naprav ter 
programe za vzpostavitev regionalnih vodovodov, kanaliza- 
cijskih sistemov in regionalnih odlagališč komunalnih od- 
padkov, 

- prt vseh novih stanovanjskih enotah v blokovni gradnji 
bomo vgrajevali merilnike porabe tople in hladne vode. 

1.10. Trgovina 
- Organizacije združenega dela trgovine bodo posodobile 

načine poslovanja in uveljavljale nove oblike prodaje, 
- organizacije združenega dela se bodo z večjo iniciativ- 

nostjo pri dopolnjevanju proizvodnih programov tvorneje 
vključevale v prestrukturiranje proizvodnje, 

- ob naložbah v nove zmogljivosti in razširitvi dejavnosti 
bo poudarek na selektivnem povečevanju ponudbe in pro- 
daje v turističnih in obmejnih krajih, 

- v skladu z ukrepi tekoče gospodarske politike bo 
posebna pozornost namenjena trgovinskim organizacijam 
združenega dela na drobno z živili in podeželskim proda- 
jalnam. 

2. Politika razvoja raziskovalnih dejavnosti 
Sredstva, združena po prispevni stopnji preko Republiške 

raziskovalne skupnosti, bodo usmerjena v raziskovalne pro- 
grame prednostnih področij; sredstva, združena v posebnih 
raziskovalnih skupnostih, pa bodo namenjena za sofinancira- 
nje raziskav za neposredne potrebe gospodarstva, družbenih 
dejavnosti ter uprave. Sredstva, ki jih združujejo občinske 
raziskovalne skupnosti, bodo namenjena razvojnim projek- 
tom skupnega pomena za več občin predvsem pri urejanju in 
varstvu okolja, kmetijstvu, družbenem planiranju regional- 
nega razvoja in podpiranju inovacijske dejavnosti ter kulture. 

Republiška raziskovalna skupnost bo v prvem trimesečju 
pripravila poseben program za odpravljanje tehnološke zao- 
stalosti. Program bo usmerjen v raziskovalna področja, ki so 
temeljna in neposredna podlaga za razvojne projekte ključ- 
nega pomena za odpravljanje tehnološkega zaostajanja, zlasti 
v proizvodnji hrane, varstvu okolja, zmanjševanju energetske 
odvisnosti, razvijanju tehnologij, ki omogočajo povečanje 
dolgoročne mednarodne konkurenčnosti in izboljšanje druž- 
bene upravljalske sposobnosti. Raziskovalne skupine na teh 
prednostnih področjih bodo v svoje delo pritegnile okoli 500 
novih raziskovalcev z namenom, da sodelujejo tudi v razvoj- 
nih skupinah pri tehnoloških razvojnih projektih v organizaci- 
jah združenega dela in se kasneje vključijo v razvojne enote 
organizacij združenega dela. 

Za uvoz tuje znanstvene in strokovne literature bodo orga- 
nizacije združenega dela združile 2,5 mio $, za uvoz tuje 
raziskovalne opreme pa 4 mio $. 

3. Politika gospodarskih odnosov s tujino5 

Organizacije združenega dela v SR Sloveniji bodo v letu 
1986 na konvertibilno področje izvozile za okoli 1.800 mio $ 
blaga in za okoli 550 mio $ storitev ter ob tem ustvarile devizni 
priliv v višini okoli 1.750.mio $. Takšno povečanje izvoza in 
priliva bo omogočalo ne samo nujni uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala ter odplačilo zapadlih obveznosti - ki v 

5 Poglavje bo dopolnjeno oziroma spremenjeno v skladu s sprejetimi sistem- 
skimi rešitvami na tem področju. 

letu 1986 znašajo okoli 400 mio $6 - temveč tudi nujni večji 
uvoz opreme, ki bo v skladu s potrebami tehnološke posodo- 
bitve proizvodnje omogočil boljšo kakovost proizvodnje ter 
zmanjševanje zaostanka za razvitimi gospodarstvi. 

Izvozno usmerjenost na konvertibilno področje bomo v SR 
Sloveniji skladno s skupno dogovorjenimi usmeritvami v 
Jugoslaviji spodbujali z olajšavami pri plačevanju davka iz 
dohodka TOZD in pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo. Nadalje bomo združevali dinarska sredstva za spod- 
bujanje konvertibilnega deviznega priliva. 

Temeljne organizacije združenega dela bodo bolj izkoriš- 
čale možnosti, ki jih dajejo proizvodna specializacija, koope- 
racija, skupne naložbe, poslovno tehnično sodelovanje, izvoz 
in uvoz storitev in druge razvitejše oblike gospodarskega 
sodelovanja. 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih in gospodarskih 
potreb v republiki bo potrebnih skupno 177 mio $ ter okoli 
170 mio $6 za plačilo fiksnih in garantiranih obveznosti za 
gospodarsko infrastrukturo, kar bo možno le z doseganjem 
ustreznega deviznega priliva. 

Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov dajale 
ugodnejša posojila za naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z 
deželami v razvoju in obmejnimi območji. Večjo usmerjenost 
v izvoz na konvertibilno področje bodo pospeševale tudi s 
kratkoročnimi posojili ter omogočile ugodnejše pogoje za 
kreditiranje izvoza opreme in izvajanja investicijskih del v 
tujini, posebno v deželah v razvoju. 

Za pospeševanje skupnih naložb s tujimi partnerji bo 
Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Ljubljansko banko 
— Združeno banko in organizacijami združenega dela priprav- 
ljala preglede projektov, ki bi jih organizacije združenega dela 
želele uresničevati s sovlaganji tujih partnerjev, ter konkretne 
predloge projektov. Gospodarske enote Ljubljanske banke - 
Združene banke bodo na tej podlagi preko gospodarskih enot 
v tujini iskale možne tuje partnerje ter spodbujale stike med 
tujimi in domačimi organizacijami. 

Uresničevali bomo strategijo sodelovanja z vsemi državami 
in skupinami držav oziroma regionalnimi trgi s posebnim 
poudarkom na večjem sodelovanju z deželami v razvoju. 

Pri sodelovanju s sosednjimi državami kot tudi širše, to je v 
Delovni skupnosti Alpe-Jadran, bomo posebno pozornost 
namenili razvoju odnosov in stikov ob meji, kjer bomo podpi- 
rali vse oblike povezovanja in sodelovanja med občinami, 
delovnimi organizacijami, društvi in med ljudmi samimi. 
4. Cenovna politika, politika preskrbe in rezerv 

Cene izdelkov in storitev bodo organizacije združenega 
dela v letu 1986 oblikovale samostojno, odvisno od razmer na 
trgu. Reprodukcijsko povezane organizacije združenega dela 
bodo na podlagi medsebojne odvisnosti in povezanosti ure- 
jale tudi odnose v primarni delitvi. 

Vzroke za inflacijo bomo odpravljali z ukrepi razvojne poli- 
tike in tekočo gospodarsko politiko, predvsem pa z aktiv- 
nostmi v organizacijah združenega dela. 

Za nemoteno preskrbo prebivalstva z osnovnimi izdelki 
bomo v skladu z možnostmi skupaj z organizacijami združe- 
nega dela - nosilkami preskrbe - oblikovali tržne blagovne 
rezerve. 

Nadaljevali bomo z oblikovanjem stalnih blagovnih rezerv v 
občinah in republiki ter pričeli ustvarjati razmere za oblikova- 
nje teh rezerv v določenih organizacijah združenega dela. 

Pripravili bomo izhodišča za spremembe v sedanji organizi- 
ranosti na področju intervencij v proizvodnji hrane, interven- 
cij v porabi hrane in blagovnih rezervah, predvsem z name- 
nom boljšega izkoriščanja razpoložljivih sredstev in dosled- 
nega izpolnjevanja obveznosti. 

5. Finančna, bančna in denarno - 
posojilna politika 

S tesnejšimi dohodkovnimi povezavami in smotrnejšo orga- 
nizacijo združenega dela, internih bank, posebnih finančnih 
služb in temeljnih bank bomo finančno učvrstili gospodarstvo 
in banke. Zagotovili bomo boljše gospodarjenje s sredstvi, 
večjo koncentracijo sredstev in njihovo hitrejše kroženje. 

Temeljne in združene banke se bodo zavzemale za dosled- 
nejše uveljavljanje gospodarskih načel poslovanja, večjo 

b Brez refinanciranja 7 Predlogi uporabnikov, ki se še usklajujejo 
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odgovornost pri poslovanju ter likvidnost in varnost plasma- 
jev, oblikovanje skladov ter postopno odpravljanje raznih 
oblik prikazovanja neustvarjenega dohodka. 

Banke si bodo v letu 1986 prizadevale za nadaljnje vključe- 
vanje na mednarodne finančne trge. 

Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, 
ugotovljen v zaključnem računu za leto 1985, in tekoče obli- 
kovani presežek prihodkov nad odhodki bosta usmerjena k 
temeljnim organizacijam združenega dela, ki zagotavljajo 
osnovno preskrbo z živili in drugimi pomembnimi izdelki, in 
organizacijam, ki vzdržujejo rezervo zdravil ter sanitetnega 
materiala, v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz samou- 
pravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih blagov- 
nih rezerv. 

Razpoložljiva denarna sredstva družbenopolitičnih skupno- 
sti, ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije, bodo name- 
njena predvsem za kreditiranje obratnih sredstev kmetijskih 
organizacij združenega dela ter blagovnih rezerv. 

V skladu z dohodkovnimi možnostmi bodo temeljne banke 
na selektivni osnovi reprogramirale obveznosti vračila posojil 
Tovarni sladkorja Ormož in živinorejskim organizacijam ter 
posojil, danih za odpravo posledic zimske pozebe. 

Pri kreditiranju naložb bodo banke dajale prednost tistim, ki 
povečujejo izvoz na konvertibilne trge, in ki bodo uresničene 
ob sodelovanju sredstev mednarodnih finančnih ustanov. Pri- 
zadevali si bomo, da zagotovimo 50 do 60 milijonov $ kredit- 
nih sredstev mednarodnih finančnih ustanov, ki jih bomo 
usmerili za posodobitev opreme v proizvodnji in izgradnjo 
cestne infrastrukture. 

Banke bodo dajale ugodnejša posojila za inovacijske pro- 
jekte, izdajanje družbeno pomembnih knjig, učbenikov in 
drugih publikacij. 

Organizacije združenega dela bodo ob sodelovanju temelj- 
nih bank prednostno pokrivale tiste izgube, kjer sanacijski 
programi trajno odpravljajo vzroke za nastajanje izgub, kjer je 
proizvodnja izvozno usmerjena ter kjer pri pokrivanju izgub 
sodelujejo organizacije, ki so dohodkovno in reprodukcijsko 
povezane. Za takšno usmeritev pri saniranju organizacij zdru- 
ženega dela z izgubo si bomo prizadevali tudi pri oblikovanju 
meril za odobravanje sanacijskih posojil iz sredstev rezerv 
organizacij združenega dela, združenih v sklade skupnih 
rezerv družbenopolitičnih skupnosti. 

6. Politika zaposlovanja 
S hitrejšim prestrukturiranjem gospodarstva, doseganjem 

ugodnejše izobrazbene strukture, popolnejšo izrabo sredstev 
za delo, delovnega časa in znanja bomo omogočili produktiv- 
nejše zaposlovanje predvsem delavcev, ki bodo končali šola- 
nje, in že zaposlenih delavcev, katerih delo bo v posamezni 
temeljni organizaciji združenega dela zaradi tehnoloških 
sprememb oz. gospodarskih vzrokov postalo nepotrebno. 

Zaposlovanje v družbenih dejavnostih bo dosledno pove- 
zano z dogovorjenimi programi in materialnimi možnostmi 
teh dejavnosti. 

Skupnosti za zaposlovanje bodo skupaj z asociacijami 
združenega dela in izvršnimi sveti občin pripravile programe 
preusmerjanja delavcev v organizacijah združenega dela, ki 
dalj časa poslujejo z motnjami ali izgubo. S prožnejšim izvaja- 
njem takšnih programov bodo omogočili procese hitrejšega 
prestrukturiranja gospodarstva. 

7. Politika osebnega standarda in socialne 
varnosti 

7.1. Z učinkovitejšim poslovanjem, zlasti s smotrnejšim 
gospodarjenjem s stroški in družbenimi sredstvi v vsaki orga- 
nizaciji združenega dela, bomo ustvarjali osnove za ohranja- 
nje oziroma postopno izboljševanje življenjske ravni. 

Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
posamezni organizaciji združenega dela se bodo oblikovala: 

- v skladu z določili dogovora o uresničevanju usmeritev 
za razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke v letu 1986 ter samoupravnih sporazumov dejav- 
nosti, 

- glede na uspešnost gospodarjenja v organizaciji združe- 
nega dela v primerjavi z dejavnostjo ter glede na učinkovitost 
gospodarjenja s sredstvi. 

Tako se bodo realni čisti osebni dohodki v posamezni 
organizaciji združenega dela v primerjavi s 1985. letom pove- 

čali le ob doseganju nadpovprečne rasti dohodka, učinkovito- 
sti gospodarjenja ter rasti proizvodnje, izvoza in delovne 
storilnosti ob pogoju, da tudi v teh organizacijah hkrati zago- 
tovijo najmanj v 1985. letu dosežen delež sredstev za akumu- 
lacijo v ustvarjenem dohodku. 

V negospodarskih organizacijah združenega dela bodo 
sredstva za osebne dohodke odvisna od splošne ravni 
delovne storilnosti in rasti dohodka v gospodarstvu, od ures- 
ničevanja politike zaposlovanja na teh področjih, od izpolnje- 
vanja dogovorjenih delovnih nalog ter od racionalnosti poslo- 
vanja. V letu 1986 bomo v negospodarstvu nadaljevali z ures- 
ničevanjem programa usklajevanja ravni osebnih dohodkov z 
osebnimi dohodki v gospodarstvu. 

Pospešeno bomo odpravljali tudi neskladja med osebnimi 
dohodki delavcev v združenem delu in med višino avtorskih 
honorarjev. 

7.2. S prihodnjim letom bomo uveljavili tekoče usklajeva- 
nje pokojnin s celotno rastjo osebnih dohodkov v tekočem 
letu. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 
za izvedbo prehoda na tekoče usklajevanje zagotovila 
dodatna sredstva s povečanjem prispevkov. 

7.3. Dopolnili bomo samoupravne sporazume o štipendira- 
nju, da bi s prilagoditvijo cenzusov, metodologijo sprotnejše 
valorizacije, upoštevanjem študijskega uspeha, razširitvijo šti- 
pendiranja na podiplomski študij ter uporabo štipendijskih 
sredstev za regresiranje družbene prehrane učencev in štu- 
dentov ohranili štipendijski sistem kot temeljno sestavino 
družbenega standarda učencev in študentov. 

7.4. V vseh družbenih dejavnostih, posebno tistih, ki se 
interesno povezujejo v skupnosti socialnega varstva, bomo 
nadaljevali uresničevanje socialne politike, ki bo podpirala 
prizadevanja posameznikov in družin, da si zagotavljajo soci- 
alno varnost z delom. Z ukrepi socialne politike bomo zago- 
tavljali socialno varnost skupinam občanov, ki si svoje soci- 
alne varnosti ne morejo zagotoviti z delom. 

V letu 1986 bomo v samoupravnih interesnih skupnostih 
izpolnjevali tudi naslednje naloge: 

- usposabljali in zaposlovali invalidne osebe z zmanjšano 
delovno sposobnostjo ter razvijali mobilne službe za pomoč 
invalidom na domu, 

- še naprej uveljavljali sistem subvencioniranja stanarin in 
posebno pozornost posvetili dodeljevanju družbeno najem- 
nih stanovanj mladim družinam, 

- pričeli popravljati in obnavljati vzgojne zavode ter 
zavode za usposabljanje invalidne mladine, 

- pričeli izvajati program zunaj-zavodskih oblik socialnega 
varstva starejših občanov, 

- pričeli s postopno realizacijo programa prednostnih 
nalog pri načrtovanju družine. 
8. Politika v družbenih dejavnostih 

8.1. V družbenih dejavnostih bomo v globalu ohranili 
obseg programov iz leta 1985, s tem da jih bomo notranje 
prestrukturirali in usklajevali med tistimi dejavnostmi, ki ures- 
ničujejo skupne cilje. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti v 
letu 1986 ne bodo začenjale graditi novih objektov, razen 
nekaterih osrednjih kulturnih in znanstvenih ustanov in objek- 
tov samoprispevka. Programi graditev s samoprispevki bodo 
usklajeni s sedanjimi potrebami in pogoji, graditev že začetih 
objektov pa bo prilagojena materialnim možnostim in 
ponovni presoji družbene smotrnosti in nujnosti njihove iz- 
vedbe. 

8.2. Z realnim ovrednotenjem zagotovljenega programa 
osnovne šole in ob solidarnem združevanju sredstev za nje- 
govo izvajanje bomo povsod v Sloveniji nadaljevali z usklaje- 
vanjem zaostankov v osebnih dohodkih delavcev ter izenače- 
vali pogoje šolanja učencev. Izobraževalna skupnost Slove- 
nije in posebne izobraževalne skupnosti bodo v skladu z 
dogovorjenimi sredstvi ob hkratnem prilagajanju normativov 
in standardov, programov in mreže šol nadaljevale usklajeva- 
nje osebnih dohodkov delavcev, prevzele delno sofinancira- 
nje stroškov bivanja v domovih za učence in študente ter 
pričele odpravljati programsko razdrobljenost v srednjem in v 
visokem izobraževanju in uveljavljati druge potrebne spre- 
membe in dopolnitve v programih srednjih in visokih šol. 
Izobraževalne skupnosti in raziskovalne skupnosti bodo sku- 
paj z univerzama in neposredno z zainteresiranimi organizaci- 
jami združenega dela nadaljevale s programom dodatnega 
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združevanja sredstev za raziskovalno opremo in kadrovsko 
obnovo visokega šolstva. 

8.3. V kulturi so prednostne naloge naslednje: 
- začetek oziroma nadaljevanje modernizacije Narodne 

univerzitetne knjižnice, Centralne tehniške knjižnice, Sloven- 
ske akademije znanosti in umetnosti, Muzeja NOB in Maribor- 
skega gledališča, 

- zagotavljanje možnosti za kakovostnejšo dejavnost 
osrednjih kulturnih ustanov ob nezmanjšani skrbi za kulturne 
dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, 

- skrb za varovanje naravne in kulturne dediščine, 
- subvencionirali bomo izdajanje kakovostnih knjig ter 

uresničili vse možnosti za njihovo večjo dostopnost, 
- bogatitev in širitev kulturnih programov RTV na osnovi 

tesnejšega delovnega sodelovanja pri posredovanju najbolj- 
ših programov slovenskih kulturnoumetniških ustanov, 

- programska in materialna utrditev videokasetne proiz- 
vodnje tudi za izobraževanje in informiranje. 

8.4. V zdravstvu bomo z razvijanjem racionalnejših oblik 
zdravstvenega varstva ohranjali doseženo raven. V samou- 
pravnih interesnih skupnostih bodo uresničevali zagotovljeno 
raven zdravstvenega varstva in medsebojnih pravic ter obvez- 
nosti pri opravljanju solidarnostnih nalog. Prednostne naloge 
v letu 1986 so: 

- hitrejši razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, 
posebno v splošni medicini, medicini dela ter mladinskem 
zobozdravstvu, 

- širitev dispanzerskih delovnih metod pri zdravstvenem 
varstvu, 

- razvijanje in širitev obsega dela zdravstvene vzgoje, 
- zdravljenje in zdravstvena nega bolnika na domu, 
- zmanjšanje obsega in skrajševanje trajanja bolnišnič- 

nega zdravljenja. 
Zdravstvene organizacije bodo: 
- zaposlovale nove delavce na bolj deficitarnih območjih 

ter področjih in prednostno zaposlovale pripravnike, 
- v skladu s programom delitve dela postopno obnavljale 

dotrajano nujno potrebno medicinsko opremo. 
8.5. V letu 1986 bomo glede na spremembe v demografski 

in socialni strukturi ter zaradi zasedenosti in namembnosti 
otroških vrtcev ocenili in postopno prilagodili razvojne kon- 
cepte otroškega varstva. Pričeli bomo uvajati programe alter- 
nativnih oblik varstva in vzgoje predšolskih otrok. 
9. Politika splošne porabe 

V državni upravi bomo uveljavili smotrnejšo organizacijo z 
večjo koncentracijo in oblikovanjem skupnih medobčinskih 
upravnih organov, kar bo omogočilo nadaljnje zmanjšanje 
zaposlenih zlasti pri administrativnih in organizacijsko tehnič- 
nih opravilih. V pravosodju bomo dopolnjevali materialne 
pogoje za delo temeljnih pravosodnih organov (rednih sodišč, 
sodišč združenega dela in javnih tožilstev). 

Če bo treba, bo za republiški proračun uveden davek iz 
osebnega dohodka delavcev. 

Nadaljevali bomo s politiko usklajevanja ravni osebnih 
dohodkov delavcev v državni upravi in pravosodnih organiza- 
cij z ravnijo osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v 
gospodarstvu. 

Sredstva za priznavalnine borcev NOV se bodo oblikovala v 
skladu z zakoni, družbenimi dogovori in merili. 

Uresničevanje politike na področju splošne porabe v obči- 
nah bo urejeno z dogovorom o splošni porabi občin. V obči- 
nah bodo povečali samostojnost pri oblikovanju prihodkov, 
predvsem prihodkov od davkov občanov. Za pokrivanje prora- 
čunskih odhodkov bodo posamezne občine povečevale stop- 
njo občinskega davka iz osebnih dohodkov delavcev. Obči- 
nam, ki jim prilivi prihodkov iz povečane stopnje davka iz 
osebnega dohodka ne bodo zadoščali za financiranje dogo- 
vorjenega obsega, bo republika odstopila poseben republiški 
prometni davek. 

10. Davčna politika bo v letu 1986 pomemben 
instrument razvojne politike, z davčnimi 
olajšavami in oprostitvami pa bomo tudi krepili 
njeno socialno funkcijo 

Vsakdo bo moral prispevati za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb sorazmerno svoji ekonomski moči in mate- 
rialnim možnostim. Zato bodo uprave za družbene prihodke 

dosledno preverjale podatke v napovedih zavezancev in ugo- 
tavljale realnejši celotni dohodek za posamezne dejavnosti 
tudi s cenitvijo možnega prihodka od opravljanja takšne 
dejavnosti. Pri tem bodo upoštevale obseg in način zavezan- 
čevega poslovanja, obseg zaposlovanja delavcev ter vsa 
druga konkretna dejstva in pogoje, v katerih zavezanec 
posluje. Povečan nadzor nad prijavljanjem dohodkov obča- 
nov in pridobivanjem premoženja bomo dosegli: 

- s krepitvijo učinkovitosti uprav za družbene prihodke, 
zlasti inšpekcije družbenih prihodkov na ravni republike, 

- z boljšo kakovostjo dela uprav za družbene prihodke, z 
njihovim medsebojnim sodelovanjem in sodelovanjem z dru- 
gimi organi in organizacijami, 
- z uvajanjem računalniško zasnovanega informacijskega 

sistema, 
- z bistveno ostrejšo kaznovalno politiko bomo zagotovili 

dosledno uresničevanje davčnih predpisov. 

11. Politika skladnejšega regionalnega razvoja 
Razlike v stopnji gospodarske razvitosti bomo zmanjšali 

predvsem z boljšim izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti in 
virov na teh območjih in s skupnimi vlaganji zainteresiranih 
organizacij združenega dela na osnovi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev. V ta namen bodo organizacije zdru- 
ženega dela v gospodarskih zbornicah in splošnih združenjih 
pripravile kakovostne projekte. Pri tem bodo upoštevale 
naravne prednosti na teh območjih, zlasti še za razvoj kmetij- 
stva in turizma, ter razpoložljive delovne potenciale in stro- 
kovnjake. Banke bodo spodbujale samoupravno združevanje 
dela in sredstev za te namene z ugodnejšo obrestno mero in 
večjo udeležbo bančnih sredstev v strukturi naložb. SR Slove- 
nija bo spodbujala investitorje z davčnimi olajšavami in opro- 
stitvami dela obveznosti do Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo. Še naprej bo sofinancirala pripravo 
razvojnih programov in projektov, ki so lahko osnova za 
nadaljnji razvoj teh območij. Pri infrastrukturnih naložbah 
bodo imele prednost tiste, ki so neposredno povezane z 
uresničevanjem posameznih projektov, oziroma eden od 
pogojev za zmanjševanje odseljevanja, zlasti še z manj razvi- 
tih obmejnih območij. 

Za uresničevanje zagotovljenih programov v družbenih 
dejavnostih bomo tudi v letu 1986 združevali solidarnostna 
sredstva, ki jih bodo deležne manj razvite občine, občine z 
manj razvitimi geografskimi ali obmejnimi območji in občine z 
območji v prehodnem obdobju. K hitrejšemu razvoju teh 
območij bodo prispevale tudi mladinske delovne akcije. 

12. Politika urejanja prostora in varstva okolja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu z družbe- 

nim planom SR Slovenije sprejel določene prostorske izved- 
bene načrte posegov v prostor, pomembne za urejanje pro- 
stora v SR Sloveniji. Na podlagi obveznih sestavin, dogovorje- 
nih z dolgoročnim družbenim planom SR Slovenije za 
obdobje do leta 2000, bodo občine in posamezne samou- 
pravne interesne skupnosti uskladile svoje dolgoročne plane 
s temi izhodišči ter srednjeročne družbene plane z dogovo- 
rom o temeljih srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije. 

Pospešili bomo izdelavo strokovnih podlag za sprejem 
dokončnih odločitev o namembnosti možnih akumulacijskih 
prostorov, na katerih so interesi navzkrižni. 

Uveljavili in vzpostavili bomo nove ter dopolnjevali obsto- 
ječe sisteme za spremljanje onesnaževanja in onesnaženosti 
okolja. Vzpostavili bomo republiški nadzorno informacijski 
sistem za spremljanje nastajanja, zbiranja, prevoza, obdelave 
in odlaganja posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, 
v okolje oz. njihovega vračanja v proizvodne procese ter 
biološki monitoring za spremljanje poškodb na gozdovih in 
rastlinstvu zaradi onesnaževanja okolja. Dopolnili bomo 
hidrološki merilni sistem in analitsko nadzorni in alarmni 
sistem v Hidrometeorološkem zavodu SR Slovenije za sprem- 
ljanje in nadzor kakovosti voda in zraka ter kataster virov 
onesnaževanja voda, zraka in zemlje. 

Z doslednim preverjanjem skladnosti investicijskih progra- 
mov organizacij združenega dela in drugih nosilcev planira- 
nja s prostorsko ekološkimi pogoji in omejitvami kot sestavi- 
nami razvojnih meril za prestrukturiranje gospodarstva bomo 
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preprečevali nadaljnje poslabševanje razmer v okolju in 
nastajanje novih žarišč onesnaževanj,a. 

Pospešili bomo izdelavo zasnove ravnanja s posebnimi 
odpadki kot podlage za dopolnitev planskih dokumentov 
zaradi konkretizacije nalog in ciljev na tem področju ob upo- 
števanju novih zakonskih in podzakonskih predpisov. Uvelja- 
vili bomo zasnovo odstranjevanja komunalnih in podobnih 
odpadkov v skupnih napravah na regionalni ravni. 

S poostrenim in usklajenim inšpekcijskim nadzorstvom 
virov onesnaževanja in ogrožanja okolja, predvsem na pred- 
nostnih območjih sanacije, bomo določili ukrepe za zmanjša- 
nje emisij iz posameznih virov onesnaževanja. Poostrili bomo 
inšpekcijski nadzor zlasti nad tehnološkimi procesi, ki škod- 
ljivo vplivajo na zdravje delavcev in občanov, z obvezno zah- 
tevo po sanacijah in postopnem prestrukturiranju proiz- 
vodnje. 

V skladu s programom usklajenega inšpekcijskega nadzor- 
stva se bomo posebno osredotočili na aktivnosti in ukrepe na 
naslednjih področjih: 

- zmanjševanje onesnaženosti voda na prekomerno ones- 
naženih odsekih vodotokov (zlasti medrepubliških in meddr- 
žavnih), prednostne sanacije in potencialnih nevarnosti ogro- 
žanja pomembnejših virov za oskrbo s pitno vodo; 

- zmanjševanje onesnaženosti zraka na prekomerno ones- 
naženih območjih prednostne sanacije; 

- urejeno. odstranjevanje odpadkov, zlasti posebnih 
odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi; 

- varno skladiščenje in transport ter dopustno uporabo 
nevarnih snovi. 

Pri tem bo poudarek na sanacijskih pripravah oziroma 
pričetku izvajanja sanacij najbolj perečih problemov onesna- 
ževanja okolja iz velikih termoenergetskih objektov, iz žele- 
zarne Jesenice, cementarn v Trbovljah in Anhovem, Rudnikov 
in topilnice svinca Mežica, Cinkarne in EMO v Celju, Papirnice 
v Radečah, Tovarne dušika v Rušah, Tovarne celuloze in 
papirja Djuro Salaj v Krškem, Termike v Škofji Loki, viri 
negativnih vplivov obstoječih svinjskih farm in podobnih kme- 
tijskih obratov na okolje ter viri onesnaževanja vode in zraka 
specifičnih industrijskih onesnaževalcev. 

Na področju naravne in kulturne dediščine bomo pripravili 
manjkajoče osnove in v kulturnih skupnostih zagotovili 
pogoje za zavarovanje območij in objektov, določenih z dogo- 
vorom o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 
13. Ljudska obramba in družbena samozaščita 

Nadaljevali bomo proces podružbljanja in krepitve splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite s poudarkom na 
uresničevanju družbene samozaščite, na povečevanju zane- 
sljivosti obrambnih in še posebej mobilizacijskih ter varnost- 
nih priprav in na sposobnosti nosilcev gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti za delo v spremenjenih razmerah. 

Posebno pozornost bomo namenili preventivnemu delu na 
vseh področjih, ki vplivajo na varnost družbenopolitične 
skupnosti ali vznemirjajo oziroma ogrožajo varnost delovnih 
ljudi in občanov. Krepili bomo dejavnosti za zavarovanje 
državne meje ter družbenega premoženja pred požari, eKsplo- 
zijami in raznimi oblikami odtujevanja, varstvo okolja in var- 
nost v prometu. 

V okviru materialnih možnosti bomo krepili pogoje za orga- 
nizacijsko, kadrovsko in še posebej sodobno tehnično oprem- 
ljenost teritorialne obrambe, civilne zaščite, narodne zaščite 
in drugih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. V tem okviru bomo izpopolnili sistem funkci- 
onalnih in operativnih zvez, posodobili tehnično opremo ter 
začeli z neprekinjenim delovanjem pomembnejših občinsko 
pokrajinskih centrov za obveščanje. Pri teritorialni obrambi 
bomo nadaljevali tehnično opremljanje na podlagi uveljav- 
ljene vzajemnosti. 

Izboljšali bomo vsebino, racionalnost in usklajenost progra- 
mov vseh oblik obrambnega in samozaščitnega usposablja- 
nja. V civilni zaščiti bomo pričeli z usposabljanjem po novih 
učnih načrtih, z organizacijskimi in drugimi ukrepi pa bomo 
nadalje izboljšali delovanje celotnega sistema zaščite in reše- 
vanja. Nadaljevali bomo z usposabljanjem delovnih ljudi in 
občanov za delovanje v narodni zaščiti ter dopolnjevali njeno 
organiziranost. 

Nadaljevali bomo priprave za prenos nalog nabora, popol- 
nitve in mobilizacije oboroženih sil na pristojne republiške 
organe. 

VI. Dokumenti k resoluciji 

1. Naloge, ukrepe in aktivnosti na posameznih področjih 
držubenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo 
dopolnili še naslednji dokumenti; 

1. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1986 
2. Dogovor o uresničevanju usmeritev za razporejanje 

dohodka in oblikovanje sredstev za osebne dohodke v letu 
1986 

3. Dogovor o splošni porabi občin v letu 1986 
4. Dogovor občin o davčni politiki 
5. Zakon o proračunu SR Slovenije 
6. Splošna bilanca sredstev 
7. Program namenske uporabe dodatnih sredstev za 

odpravljanje tehnološke zaostalosti. 
2. Za izvajanje resolucijskih nalog na posameznih področjih 

bodo nosilci nalog pripravili oziroma dopolnili ter predložili 
samoupravne in druge splošne akte. Ključne naloge z vidika 
celotne družbene reprodukcije in ukrepe za njihovo izvajanje 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih 
dejavnosti dogovorili v naslednjih samoupravnih sporazumih 
za obdobje 1986-1990; 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet za področje 
železniškega prometa, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet za področje 
luškega prometa, 

- samoupravni sporazum o temlejih plana Skupnosti za 
ceste Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih srednjeročnega plana 
Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Slo- 
venije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja PTT 
prometa Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, 

- samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih za oblikova- 
nje samoupravnih sporazumov o temeljih planov izobraževal- 
nih skupnosti, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana posebnih razi- 
skovalnih skupnosti Slovenije, 

- samoupravni sporazum o temlejih plana Kulturne skup- 
nosti Slovenije, 

- samoupravni sporazum o usklajevanju planov skupnosti 
otroškega varstva v SR Sloveniji, 

- samoupravni sporazum o usklajevanju planov Skupnosti 
socialnega skrbstva v SR Sloveniji, 

- samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih in usklaje- 
vanju programov za zagotavljanje socialne varnosti, 

- samoupravni sporazum o usklajevanju planov zdravstve- 
nih skupnosti v SR Sloveniji, 

- samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, 

- samoupravni sporazum o skupnih nalogah telesnokultur- 
nih skupnosti občin SR Slovenije. 

Samoupravne interesne skupnosti v železniškem, PTT in 
elektrogospodarstvu bodo v skladu s svojimi sporazumi o 
temeljih planov opredelile v skupnih planih bistvene naloge z 
vidika usklajenega razvoja v celotni državi ter ukrepe za 
njihovo uresničevanje. V kolikor usklajevanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti v SR 
Sloveniji ne bo zaključeno do konca leta 1985, oziroma bo 
sprejemanje skupnih planov v Jugoslaviji zamaknjeno v prvo 
polletje leta 1986, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predložil skupščini SR Slovenije zakonske rešitve za začasno 
premoščanje pri financiranju najnujnejših potreb družbene 
reprodukcije. 
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ZA VOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja usmeritev družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 z 

oceno možnosti razvoja v letu 1986 

(jesenska analiza) (ESA-802) 

Analiza temelji na podatkih, dosegljivih iz obstoječega informacij- 
skega sistema do 25. 9. 1985 

I. POGOJI GOSPODARJENJA 
OB PREHODU LET 1985-1986 

1. IZPELJAVA EKONOMSKE STABILIZACIJE; 
REŠITVE SISTEMSKE ZAKONODAJE, NOVI 
POUDARKI 

V prilagajanju zahtevam ekonomske stabilizacije in izpeljavi 
prve etape dolgoročnega stabilizacijskega programa z neka- 
terimi začetnimi rezultati za zdaj še ni prišlo do globljih 
sprememb. Uvajanje realnejših ekonomskih kategorij (tečaj, 
obresti, amortizacija Itd.) na liniji ekonomske prisile in eko- 
nomskih zakonitosti je sicer dalo določene rezultate, a ob 
ukoreninjenem inflacijskem načinu gospodarjenja manjše od 
pričakovanih. Predvsem ni zadostne selekcije nerentabilne 
proizvodnje, investicij in potrošnje in ne vidnejše finančne 
konsolidacije gospodarstva. Inflacija je pri tem sintetični izraz 
vseh neracionalnosti, nakopičenih v gospodarskih in družbe- 
nih mehanizmih oziroma praksi. 

Dolgoročni program stabilizacije, razdelan v 15 separatih in 
zaključnem delu, je imel ambicijo, da bi čimprej, v I. fazi - do 
konca leta 1985 - ublažili krizne razmere in s tem odprli 
proces stabilne rasti in razvoja v drugi etapi - do leta 1990 in 
naprej. Prilagajanje osnovnim stabilizacijskim zahtevam - po 
pričakovanjih - odkriva razlike v ekonomskih interesih in tako 
glede posameznih konkretnejših rešitev, ki bi segle tudi v 
materialne odnose, povzroča tudi različne opredelitve, celo 
odpore z elementi konfliktov ali inercije. To seveda zavira 
določnejše rešitve, ki bj že zaokrožale I. fazo izvajanja stabili- 
zacije. 

V 1985. letu so na področju ekonomskega sistema potekale 
razprave v zvezi s sistemskimi zakoni na področju družbe- 
nega planiranja, deviznega poslovanja, bančnega in kredit- 
nega poslovanja ter pospeševanja razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik. V tem trenutku je sprejet le Zakon o sistemu 
družbenega planiranja, podzakonski akti, ki opredeljujejo 
metodologijo planiranja pa so šele v pripravi. Druga 
pomembna aktivnost, ki je povezana z izvajanjem programa 
gospodarske stabilizacije, je analiza delovanja političnega 
sistema in dograjevanja njegovega funkcioniranja. 

Na politiko ekonomske stabilizacije bodo na začetku 
novega srednjeročnega obdobja odločilno vplivali predvsem 
jčinki, ki jih bo s seboj prinesla nova sistemska zakonodaja 
jlede deviznega poslovanja, bančnega in kreditnega sistema, 
pospeševanja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo in še posebej že sprejetega Zakona 
3 sistemu družbenega planiranja. Leto 1986 bomo tako brz- 
5as označili kot leto prilagajanja tem spremembam. Z novimi 
■ešitvami bo pomen plana SFRJ večji. Planske prioritete bodo 
<ot kaže deležne številnih posebnih ekonomskih ugodnosti, s 
:em pa bodo manj izpostavljene tržnim zakonitostim, kot naj 
3i bilo sicer gospodarstvo nasploh. 

Po drugi strani se bomo v letu 1986 soočili z učinki, ki jih je 

spreminjanje ekonomskega sistema že prineslo v letu 1985. 
Tu gre predvsem za negotovost in prepozno poznane sistem- 
ske rešitve, ki so tako ali drugače vplivale na pripravo plan- 
skih dokumentov (srednjeročnih in letnih), kakor tudi vsako- 
dnevne poslovne odločitve v organizacijah združenega dela. 
Ne glede na materialne probleme, ki jih bo pustilo preteklo 
obdobje in probleme, ki jih bo prineslo prilagajanje novim 
sistemskih rešitvam, pa v izpeljavi stabilizacijskih ciljev nujno 
moramo težiti h krepitvi kvalitativnih dejavnikov gospodarje- 
nja1. V SR Sloveniji bo glede na skromne možnosti razvoja, 
dano gospodarsko strukturo in relativno omejeno povpraše- 
vanje takšna usmeritev tudi v naslednjem obdobju še posebej 
pomembna. To po naši oceni predvsem terja tržno usmeritev 
proizvodnje, nadaljnji prodor na konvertibilne trge (še pose- 
bej na področje držav EGS), boljšo in učinkovitejšo organizi- 
ranost in druge aktivnosti, ki sodijo v politiko opiranja na 
lastne sile. 

Izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije zahteva, da nove rešitve v ekonomskem sistemu izve- 
demo hitro in dosledno. Pri tem bo - gledano s sedanjega 
zornega kota - največ zadreg pri izvajanju zakona o sistemu 
družbenega planiranja, ki z novitetami na področju skupnih 
programov in skupnih planov posega v vse elemente gospo- 
darjenja in zahteva številne spremembe v organiziranosti, 
financiranju, kadrih ipd. 

S tem v zvezi je - če gledamo s stališča pogojev gospodarje- 
nja na prehodu let - tudi razvojna politika Jugoslavije in v 
njenem okviru Slovenije za prihodnje srednjeročno obodbje, 
torej tudi za leto 1986, še vedno nedorečena. 

2. RAZVOJNE ZAHTEVE DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA ZAČETEK 
SREDNJEROČNEGA OBDOBJA 

Leto 1986 je prvo leto uresničevanja novega srednjeroč- 
nega plana za obdobje 1986-1990. Osnutek družbenega 
plana SR Slovenije v tem obdobju računa predvsem na pre- 
hod od dosedanjega, še vedno pretežno ekstenzivnega v 
intenziven razvoj. To najprej terja dosledno spoštovanje eko- 
nomskih zakonitosti, uvajanje ravnotežnih (realnih) cen proiz- 
vodnih faktorjev, postopno stabiliziranje gospodarstva ter z 
odločnejšim tehnološkim napredkom podprto prestrukturira- 
nje, ki gradi odprto gospodarstvo, bolj vključeno v medna- 
rodno delitev dela. 

Uresničevanje razvojnih nalog novega srednjeročnega 
plana bo terjalo večje premike že v prvem letu njegovega 
izvajanja. Za Slovenijo je predvsem potreben postopen zasuk 
od sedanje stagnacije v rasti proizvodnje k stabilnejši in 
hitrejši gospodarski rasti, tako da se bo le-ta v povprečju 
celega srednjeročnega obdobja gibala na ravni 3,5%. Za to bo 
potrebno že v naslednjem letu zagotoviti in spodbujati večje 
koriščenje obstoječih proizvodnih zmogljivosti, zlasti tistih, ki 
imajo možnost neposredne ali posredne prodaje proizvodnje 

1. Program ukrepov in aktivnosti za uresničitev teh aktivnosti Je v pripravi v 
okviru Zveznega Izvršnega sveta. 
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v izvozu. Za boljšo oskrbljenost gospodarstva z uvoznimi 
dobrinami (repromaterial in oprema) in zaradi rednega odpla- 
čevanja zunanjih dolgov ter relativnega zmanjševanja zunanje 
zadolženosti bo nujno še naprej bistveno povečevati izvoz 
blaga in storitev, zlasti na konvertibilno področje. Nujna je 
tudi večja odprtost v menjavi in pridobivanju tehnološkega 
znanja. 

Pospešeno tehnološko posodabljanje gospodarstva, kot 
osnova njegove razvojne probrazbe, bo zahtevalo nadaljeva- 
nje in okrepitev selektivne naložbene politike (tako pri gradnji 
novih kot tudi pri zamenjavi že iztrošenih kapacitet), predv- 
sem v korist tehnološko in razvojno intenzivnih in računalni- 
ško vodenih proizvodnih programov, ki bodo konkurenčni na 
svetovnem tržišču. 

V delitveni politiki je postulat srednjeročne razvojne politike 
ta, da bi dosegli premike, ki bodo omogočali preobrat v 
dosedanji tendenci upadanja deleža investicij v družbenem 
proizvodu. To je med drugim nujno zaradi visoke izrabljenosti 
opreme slovenskega gospodarstva, pri čemer je bistvenega 
pomena smotrna usmeritev in raba akumulacije. Hkrati ni 
mogoče obiti cilja, da moramo preprečiti nadaljnje padanje 
življenskega standarda. Skladno z opredelitvami osnutka 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bo 
oboje možno le ob relativno visoki rasti družbenega proiz- 
voda. Če pa je ne bi bilo, ni druge poti kot nadaljnje zaostaja- 
nje rasti vseh oblik in tekoče porabe za rastjo ustvarjenega 
dohodka. 

3. EKONOMSKA POLITIKA V LETU 1985 
Z VPLIVOM NA GIBANJA OB PREHODU LET TER 
V LETU 1986 

V kratkoročnih gospodarskih tokovih odigravajo pogoji 
gospodarjenja, ki izhajajo iz ekonomske politike, dokaj 
pomembno vlogo. Ključno je seveda pri tem tekoče ukrepa- 
nje, ki zadeva ekonomske odnose s tujino, cenovno, kreditno 
denarno in finančno področje ter področje politike delitve. To 
ukrepanje iz leta 1985 - z določenim časovnim odlogom - 
delno opredeljuje tudi, s kakšnimi proizvodnimi in izvoznimi 
tokovi bomo imeli opraviti ob prehodu v prvo leto srednjeroč- 
nega planskega obdobja. Iz leta 1985 je vrsta učinkov, ki niso 
v prid preprosti izpeljavit razvojnih zahtev družbenega plana 
SR Slovenije za začetek novega srednjeročnega planskega 
obdobja. Za gospodarske tokove na prehodu srednjeročnih 
obdobij je predvsem značilna pičla proizvodna rast, nižja 
raven menjave s tujino od željene in visoka raven, na kateri se 
odvijajo vsi nominalni tokovi. 

Ekonomska politika v letu 1985 je sicer uspela pripeljati bolj 
v ospredje tržna merila in pritiske, kar je vsekakor njen poziti- 
ven efekt. Eden najpomembnejših pozitivnih učinkov stabili- 
zacijske politike je nedvomno povečanje nagiba prebivalstva 
k varčevanju, ki ga je spodbujala politika približevanja k 
realnejši obrestni meri. Prav tako so vzpostavljeni normalnejši 
tokovi reprodukcije, še zlasti oskrbljenosti s surovnimai in 
reprodukcijskimi materiali. Skorajda so izginili tudi pojavi 
»praznega tržišča«, v trgovinah se je bistveno popravila zalo- 
ženost in korenito se tako začenja spreminjati tudi odnos 
proizvodnje - trgovine - potrošnje. Na socialnem področju, 
kjer je politika pretežno v domeni republike, je v SR Sloveniji 
uspela ustaviti slabšanje socialne varnosti, ki je bilo posledica 
visoki inflaciji neprilagojenih kriterijev in meril. Po drugi 
strani so razmere na prehodu letošnjega v prihodnje leto pod 
vplivom močnih negativnih učinkov tekoče ekonomske poli- 
tike oziroma tudi njenih — pogojno rečeno — neuspehov. Brez 
dvoma imamo opraviti s premajhno konvertibilno izvozno - 
predvsem dohodkovno motiviranostjo gospodarstva, kar se 
ne odraža le v premajhnem potrjevanju izvozne orientacije, 
ampak posredno tudi v proizvodni aktivnosti. V razmerjih med 
cenami je še vrsta napetosti, še posebej v odnosu kmetijskih 
in industrijskih cen, predvsem pa je visoka inflacija tista, ki 
pogojuje v gospodarstvu vrsto odločitev in spretnih potez, ki 
so z makroekonomskega zornega kota na daljši rok nesmo- 
trne in vodijo vedno znova v nove inflacijske valove. V tem 
kontekstu so na prvem mestu tudi sedanji odkloni od sprejete 
delitvene politike. Spričo visoke zadolženosti gospodarstva je 
izredno močan efekt obrestnih mer, čeprav so obrestne mere 
v poprečju še dokaj pod realnimi. Oskrba z likvidnimi- sredstvi 
je poleg devizne problematike prav tako eden najpomembnej- 

ših dejavnikov, ki vpliva na možnosti zadovoljive stopnje rasti 
proizvodnje. 

Ekonomska politika tudi še ni uspela spodbuditi resnejšega 
procesa diferenciacije po ekonomski uspešnosti (med organi- 
zacijami združenega dela, delavci), čeprav se na tržišču v tem 
smislu le začenjajo kazati vsaj prvi znaki, ki pa še ne sežejo v 
globino in strukturo gospodarskih tokov in je zato reakcija 
gospodarstva tačas še bolj omejena na umik, zmanjševanje 
proizvodnje, kot pa na vidnejše procese proizvodnih preu- 
smerjanj v kvalitativnem smislu. Ekonomska politika tudi še ni 
uspela biti močneje v prid splošni potrebi družbe in gospodar- 
stva za združevanjem, povezovanjem v celotnem ekonom- 
skem jugoslovanskem prostoru na osnovi ekonomskih intere- 
sov, meril in zakonitosti. Bistveno je, da nimamo primernih 
rešitev za skupna vlaganja domačih partnerjev. 

Bistvena pomanjkljivost, ki že vrsto let opredeljuje gospo- 
darska dogajanja, prav tako pa tudi letos, je v tem, da eko- 
nomska politika ni še dovolj skladna in dosledna pri zasledo- 
vanju ključnih ciljev, da so ukrepi na posameznih področjih 
preveč parcialni, da jih je veliko in da so - čeprav je v tem 
smislu v zadnjem času nekoliko bolje - podvrženi hitremu 
spreminjanju, še preden mine časovni odlog, v katerem sploh 
lahko dajo efekte. Iz tega izhaja za organizacije združenega 
dela poslovna negotovost in nestabilnost, ki je še vedno v 
vzponu. 

To so poudarki, ki glede na tekočo ekonomsko politiko v 
letu 1985 globalno opredeljujejo tudi dogajanja in problema- 
tiko na posameznih področjih ter pogoje za uresničevanje 
ključnih razvojnih nalog na pragu novega srednjeročnega 
planskega obdobja. 

II. PROBLEMATIKA, NALOGE IN CILJI 
NA KLJUČNIH PODROČJIH 
NA PREHODU LET 1985/1986 

1. KVALITETA GOSPODARJENJA 
V letu 1985, ko naj bi kvaliteta gospodarjenja odigrala 

glavno vlogo pri uresničevanju ključnih letnih razvojnih ciljev, 
nekateri osnovnih indikatorji na narodnogospodarski ravni 
kažejo nasprotno podobo. Produktivnost dela (družbeni pro- 
izvod na zaposlenega v gospodarstvu) bo letos predvidoma 
ostala na lanskoletni ravni. Fizična produktivnost dela v indu- 
striji, ki je že lani zastala na ravni iz leta 1983, se letos pod 
vplivom pešajoče proizvodnje še slabša. Po osmih mesecih je 
za 0,7% nižja kot lani v enakem obdobju, predvsem na račun 
tistih panog, ki zaradi težav s prodajo zmanjšujejo obseg 
proizvodnje, število zaposlenih pa je v njih zvečine še vedno 
večje kot lani (proizvodnja bazičnih kemijskih izdelkov, žaga- 
nega lasa in plošč, končnih lesnih izdelkov, končnih tekstilnih. 
izdelkov, živilskih proizvodov in krmil.) 

Uporabnost kazalcev učinkovitosti na osnovi finančnih 
rezultatov poslovanja vse bolj omejujejo učinki visoke infla- 
cije, večje pa so tudi možnosti deformacij pri obračunu posa- 
meznih finančnih kategorij (valorizacija zalog in obratnih ter 
osnovnih sredstev, obračun tečajnih razlik ipd.), ki izkrivljajo 
realno sliko uspešnosti na mikro in makro ravni. Te omejitve 
povečuje še spremenjen obračunski sistem. Zato je treba z 
vsemi zadržki jemati podatek, ki izhaja iz polletnih bilanc 
uspeha gospodarstva, da se je ekonomičnost poslovanja 
(celotni prihodek na porabljena sredstva brez amortizacije) 
povečala za 1,9% v primerjavi za lanskim prvim polletjem v 
industriji pa za 1,2%. Dejanskega izboljšanja gospodarjenja z 
materialnimi stroški (v smislu zmanjšanja fizičnih potroškov 
surovin, energije in drugih vložkov na enoto proizvoda) pa ni. 
To trditev dokazuje tudi večja rast porabe surovin od rasti 
industrijske proizvodnje (v sedmih mesecih je industrija po 
statističnih podatkih porabila za 2,2% več surovin, od tega 
uvoženih celo za 19,9% več, izdelala pa le 1,4% več kot v 
enakem lanskem obdobju). Izboljšanje ekonomičnosti je 
potemtakem v globalu izključno posledica v letu 1985 izbolj- 
šanih razmerij v primarni delitvi oziroma hitrejše rasti končnih 
cen od vhodnih, in ne sprememb v sami kvaliteti gospodarje- 

2. Ekonomkinotl /• pri tam Izračunana Iz podatkov, ki zagotavljajo primarijl- 
voat med letošnjimi In lanaklml rezultati. 
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nja. Z letošnjim hitrejšim gibanjem cen slovenskih industrij- 
skih izdelkov od jugoslovanskih (v prvem poletju so te cene v 
Sloveniji naraščale za okoli 10 indeksnih točk hitreje kot v 
Jugoslaviji) so slovenski proizvajalci več kot nadoknadili zao- 
stanek iz 1982. in 1983. leta, ki je tedaj povzročal tudi upada- 
nje ekonomičnosti. Kot kažejo tekoča cenovna gibanja v Slo- 
veniji in Jugoslaviji bo slovensko gospodarstvo do konca leta 
najverjetneje ohranilo že dosežena razmerja v primarni delitvi 
in s tem obdržalo ekonomičnost poslovanja na že doseženi 
ravni. 

Gospodarjenje z obratnimi sredstvi se postopno izboljšuje 
že od 1982. leta. V letošnjem prvem polletju se je koeficient 
obračanja obratnih sredstev (celotni prihodek na povprečno 
uporabljena obrtna sredstva) povečal za 7,6%, kar le priča o 
tem, da se je gospodarstvo sposobno prilagajati ostrejšim 
pogojem gospodarjenja, kadar je v to prisiljeno. To tudi kaže, 
da se učinki gospodarskosistemskih rešitev in ukrepov eko- 
nomske politike odrazijo najprej in najhitreje v finančnem 
poslovanju in v racionalnejšem gospodarjenju s finančnimi 
sredstvi, mnogo več časa in truda pa zahtevajo kvalitativne 
spremembe v materialni proizvodnji. 

S stališča osnovnih indikatorjev učinkovitosti bo po svojih 
kvantitativnih rezultatih leto 1985 eno najslabših v celotnem 
srednjeročnem obdobju, vendar nekatere kvalitativne spre- 
membe, ki izhajajo iz letošnjih gospodarskih gibanj, dajejo 
vsaj potencialne možnosti za postopno izboljšanje doseda- 
njih neugodnih tendenc. Prvič po daljšem obdobju se odnosi 
tržnih sil prevešajo na stran ponudbe (še nedavno tega je bil 
del porabe racioniran z boni in kartami, danes pa se sreču- 
jemo s problemom prodaje in visokih zalog), tržne zakonitosti 
so dobile po sili razmer (upadajočega povpraševanja) več 
manevrskega prostora, dobršen del gospodarstva pa zaradi 
doslej prepočasnega programiranega prestrukturiranja na to 
ni bil pripravljen. Ker trg ni več sprejel katerekoli proizvodnje, 
se je pospešila diferenciacija proizvajalcev glede na njihove 
proizvodne rezultate. Vse bolj se kaže, da so uspešni predv- 
sem tisti, ki so bili že doslej izpostavljeni konkurenci in priti- 
sku trga (zlasti tujega) in so se morali opirati izključno na 
lastne sile, na lastno razvojno, raziskovalno in inovacijsko 
dejavnost. 

Poleg zunanjih faktorjev, ki so vplivali na slabšo učinkovi- 
tost gospodarjenja (splošna nestabilnost ekonomskih tokov z 
visoko inflacijo, premajhna samostojnost gospodarskih orga- 
nizacij, prepočasno oz. pomanjkljivo uresničevanje programa 
dolgoročne gospodarske stabilizacije, pa tudi večkrat 
nespodbudne gospodarskosistemske rešitve in ukrepi eko- 
nomske politike), letošnja gospodarska dogajanja vse bolj 
izpostavljajo pomen notranjih faktorjev v OZD in pomen pro- 
gramskega, tehnološkega, marketinškega, poslovnega in 
organizacijskega pristopa za prilagodljivost tujemu in doma- 
čemu trgu. Skupni imenovalec uspešnosti vseh naštetih 
poslovnih funkcij pa je kakovost in usposobljenost kadrov ter 
njihova motivacija za delo, ustvarjalnost in iniciativnost. Večje 
angažiranje tega ključnega faktorja uspešnosti gospodarjenja 
lahko dostikrat, seveda do določene mere, odtehta ostale 
materialne pogoje proizvodnje, ki se kažejo v tehnološkem 
zaostajanju, skromnih možnosti investiranja in podobno. 
Predpogoj za večje učinke kvalitetnih faktorjev gospodarjenja 
in poslovanja je v sedanjih razmerah lahko le še večje sproš- 
čanje tržnega mehanizma in ietošnja dogajanj? kažejo, da 
smo na tej poti. Vprašanje je le, če teh možnosti ne bo izničila 
še večja makroekonomska nestabilnost oziroma uveljavitev 
takšnih sistemskih rešitev, ki bi zmanjšale samostojnost orga- 
nizacij združenega dela in s tem odvisnost rezultatov od 
lastnih sil. 

2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
Po skromni izvozni dinamiki v prvih mesecih se izvoz SR 

Slovenije v tretjem trimesečju popravlja, dosežena rast skup- 
nega in konvertibilnega izvoza pa je še vedno precej pod 
planirano. Na osnovi osemmesečne realizacije blagovnega 
izvoza ocenjujemo, da bi ob sedanji dobri oskrbljenosti proiz- 
vodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom, ki bi 
lahko zagotovila v preostalih mesecih dinamičnejšo rast pro- 
izvodnje za izvoz, mogli doseči okoli 9% nominalno poveča- 
nje skupnega in konvertibilnega izvoza blaga. Ob predpo- 
stavki, da bodo letošnje izvozne cene ostale na ravni lanskega 
leta, bi to pomenilo, da bo tudi realno povečanje izvoza blaga 
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okoli 9%. Ob nekoliko bolj umirjeni uvozni dinamiki do konca 
leta bi tako dosegli presežek zunanjetrgovinske bilance, ki je 
bil planiran z resolucijo ter boljše pokritje uvoza blaga z 
izvozom od predvidenega. 

Devizni priliv od izvoza storitev v prvih sedmih mesecih v 
globalu dosega nekoliko hitrejšo rast kot priliv od izvoza 
blaga. Direktni devizni priliv turističnega gospodarstva v 
prvem polletju ne sledi fizičnemu povečanju tujih nočitev, 
priliv od transportnih storitev pa je za 8% večji kot lani. Pri tem 
se je najbolj povečal priliv od letalskega prevoza blaga in 
potnikov vključno z letališkimi storitvami (za 80%) ter cest- 
nega prevoza blaga in potnikov (za 20%)3. Ocenjujemo, da bi 
do konca leta v globalu lahko dosegli za okoli 8% večji skupni 
devizni priliv ter okoli 9% povečanje priliva od izvoza storitev 
na konvertibilno področje. Tako bi dosegli okoli 250 mio $ 
presežka v neblagovnem delu menjave SR Slovenije s tujino. 

V strukturi izvoza blaga industrijski proizvodi tudi letos 
zavzemajo okoli 90%. Najbolj se povečuje izvoz bazne in 
predelovalne kemije, predelave kovin, proizvodnje usnja in 
krzna, obutve in galanterije ter preje in tkanin. Tako kot nekaj 
zadnjih let, se v strukturi izvoza še nadalje zmanjšuje izvoz 
končnih tekstilnih proizvodov, strojegradnje, živilskih proiz- 
vodov in pijač. Upadanje izvoza pri nekaterih skupinah proiz- 
vodnje, ki so za slovensko gospodarstvo ključnega pomena, 
kaže na to, da se je na tujih trgih vedno težje uveljaviti, še 
posebej z našo izvozno strukturo, ki ni vedno ustrezna. Rela- 
tivno hitre rezultate brez novih vlaganj bi lahko dosegli vsaj z 
večjim spoštovanjem dobavnih rokov ter z večjo kvaliteto 
proizvodov za izvoz. Zaradi boljših izvoznih rezultatov v pri- 
hodnjem letu pa bi bilo na zvezni ravni treba takoj zagotoviti 
izvajanje ustreznejše tečajne politike in selektivnih izvoznih 
spodbud. 

Neustrezno vodena politika tečaja dinarja v 1984. letu, zlasti 
do košarice konvertibilnih valut, ki na izvoz deluje z okrog 
tričetrtletnim časovnim odlogom, se je pokazala v pešanju 
izvoza na konvertibilno področje že v začetku letošnjega leta. 
Precenjen obračunski dolar v primerjavi s konvertibilnimi 
valutami je k temu le še pripomogel 4). Zaradi tega OZD 
skušajo preusmeriti blago na dohodkovno neprimerno zani- 
mivejše klirinško tržišče, kjer so tudi tveganja dosti manjša, 
zahteve po kvaliteti in ostale uzance pa manj stroge. Tako se 
je v celotnem jugoslovanskem izvozu v prvih osmih mesecih 
letos delež klirinškega izvoza povečal za 3 odstotne točke (v 
primerjavi z istim obdobjem lani), medtem ko je ta delež v 
Sloveniji zaenkrat še nespremenjen, vendar pa podatki kažejo 
na to, da se tudi slovenski izvozniki preusmerjajo na klirinška 
tržišča 5), čeprav se je zaradi specifičnega načina menjave s 
klirinškim področjem nekoliko težje vključiti v trgovanje s 
temi deželami. Ob nadaljevanju sedanjega načina vodenja 
tečajne politike do košarice konvertibilnih valut (drsenje z 
zaostankom) in do obračunskega dolarja (brez upoštevanja 
relativnih cen pri prodaji na konvertibilnih in klirinških trgih) 
predvidevamo povečanje deleža izvoza na klirinško področje, 
s čimer se že prihodnje leto, kot prvo leto novega planskega 
obdobja, postavlja pod vprašaj redno odplačevanje jugoslo- 
vanskih dolgov, ki jih imamo več kot 90% na konvertibilnem 
področju. S tem so povezane tudi devizno bilančne omejitve, 
ki bodo zlasti pri možnostih uvoza opreme iz konvertibilnega 
področja »prispevale« k temu, da do tako nujnega posodab- 
ljanja opreme za izvozno proizvodnjo ne bo prišlo. Utegne se 
zgoditi, da bi se letošnje izboljšanje deleža opreme v slavon- 
skem konvertibilnem uvozu (v prvih osmih mesecih je bilo v 
uvozu blaga s tega področja okoli 8% opreme, medtem ko je 
je bilo v preteklih letih med 6 in 7%), ponovno poslabšalo. 
Tudi prestrukturiranje v konvertibilni izvoz usmerjenega 

3. Podatki NBS (Pregled priliva In odliva po oanovah). V prvem polletju /• M 
direktni devizni priliv OZD turističnega gospodarstva, vključro z devizami reali- 
ziranimi s prodalo blaga tulim turistom, večji za okoli 12%. 

4. Po podatkih ankete ZIT so slovenski Izvozniki v prvih sedmih mesecih 
letos pri Izvozu na konvertibilno področje v globalu dosegli za okoli 28% nOje 
cene kot pri proda/1 na domačem trgu (pri čemer je bilo kar okoli 80% Izvoza 
realiziranega po nižjih cenah od domačih), medtem ko so bile pri Izvozu na 
kllrlniko področje v povprečju dosežene za okoli 40% vitje cene kot na doma- 
čem trgu (kar okoli 80% Izvoza na to področje je bilo donosne/tega od prodale 
doma). 

5. Po podatkih SISEOT je v prvem polletju letos kar trideset od sto na/retfh 
slovenskih organizacij združenega dela Izvoznic hitreje povečevalo Izvoz na 
kllrlniko področje kot na konvertibilno, med njimi tudi največji Izvozniki kot ao 
SOZD iskra, SOZD Unlles, TAM Maribor, Kema Maribor, SOZO Kemija, SOZP 
Gorenje Itd. 
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gospodarstva, ki naj bi pomagalo odpraviti tehnološki zaosta- 
nek za razvitimi gospodarstvi, bi ostalo na stranskem tiru. 

Dohodkovni položaj izvoznikov na konvertibilno tržišče se 
relativno slabša tudi s krčenjem zveznih izvoznih spodbud, ki 
so v začetku leta 1983 v povprečju znašale okoli 23% konverti- 
bilnega deviznega priliva, lani in letos pa le nekaj nad 8%. 
Takšna usmeritev izhaja iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, vendar njenih učinkov tečajna politika ni 
ustrezno kompenzirala z večjim drsenjem dinarja. Republiške 
izvozne spodbude kljub temu, da delno le izboljšujejo dohod- 
kovni položaj izvoznikov na konvertibilno področje (do konca 
julija letos je bilo izplačanih okoli 7,6 mlrd din stimulacij, ki v 
povprečju predstavljajo okoli 4% konvertiblnega deviznega 
priliva), le-tega ne morejo bistveno izboljšati. 

Pešanje netečajnih oblik spodbujanja izvoza je razen pri 
izvoznih stimulacijah vidno tudi pri relativnem zmanjševanju 
kreditiranja izvoza, ki ne sledi več nominalnim gibanjem 
izvoza. Krediti za izvoz so namreč s kreditno monetarno 
politiko limitirani z istim odstotkom povečanja za vsako 
temeljno banko v SFRJ ne glede na gibanje izvoza. Poleg tega 
zahteva preusmerjanje kreditiranja bank k izvozu opreme 
čedalje več dinarskih sredstev za enako vrednost izvoza, to pa 
zmanjšuje možnosti za kreditiranje gotovinskega izvoza ki 
daje najhitrejše devizne učinke 6). 

Tudi regionalna struktura izvoza blaga na svoj način odraža 
preusmerjanje izvoznikov na dohodkovno bolj zanimiva 
tržišča, saj v Jugoslaviji ponovno narašča delež izvoza v 
socialistične države s pretežno klirinškim načinom plačevanja 
(po triletnem upadanju je ta delež lani znova narastel na okoli 
47%, v prvih osmih mesecih letos pa znaša že okoli 50%), po 
drugi strani pa kljub proklamiranim načelom opiranja na 
lastne sile in sodelovanja z DVR in neuvrščenimi deželami 
delež menjave s temi deželami že nekaj let upada. 

Po predhodnih podatkih je v prvih osmih mesecih letoš- 
njega Jeta SR Slovenija za okoli 10 mio S zmanjšala srednje- 
ročni in dolgoročni dolg do konvertibilnega področja (Jugo- 
slavija za okoli 30 mio $), medtem ko je kratkoročni dolg 
zmanjšala za okoli 70 mio $ (Jugoslavija za okoli 210 mio $). 
Po dolgotrajnih pogajanjih z MMF, ki niso dokončno oprede- 
lila letošnjih pogojev refinanciranja, je v prvih sedmih mese- 
cih Jugoslavija refinancirala 1,0 mlrd $ glavnice, medtem ko je 
bil delež SR Slovenije v tem okoli 13%. Po ocenah bo v celem 
letu Slovenija črpala 110 mio $ srednjeročnih in dolgoročnih 
kreditov, kratkoročni dolg pa bomo zmanjšali za okoli 25 mio 
S. Ob odplačilu anuitet v višini 322 mio $ (182 mio $ glavnice 
in 140 mio $ obresti) bo SR Slovenija tako za okoli 70 mio $ 
zmanjšala srednjeročni in dolgoročni dolg do tujine. 

Kreditiranje tujine se v letošnjem letu s povečevanjem 
izvoza in s strukturo izvoza, ki se po ocenah izboljšuje v korist 
proizvodov višje stopnje predelave, povečuje; ocenjujemo, da 
se bo delež kreditiranja izvoza od ocenjenega blagovnega 
izvoza dvignil s planiranih 8% na 10%. Tako se negativni saldo 
kreditov danih tujini in prilivov glavnice in obresti od danih 
kreditov povečuje od 22 mio $ v letu 1984 na 30 mio $ v 
letošnjem letu. 

Glede na to, da ukrepi ekonomske politike na področju 
ekonomskih odnosov s tujino delujejo s precejšnjim časov- 
nim zaostankom, je priložnost, da bi izvozne rezultate do 
konca letošnjega leta bistveno popravili, zamujena. Zato bi 
morali takoj ukrepati, da bi vsaj v drugi polovici prihodnjega 
leta izboljšali izvoz na konvertibilno področje, 

Ker bo vračanje dolgov Jugoslavije na konvertibilno 
področje tudi v 1986. letu še vedno pri vrhu seznama prioritet 
in ker bo tudi v prihodnje dohodkovna atraktivnost izvoza 
(čeprav naturalnega interesa ne kaže zanemariti) ostala domi- 
nanten dejavnik pri odločanju gospodarskih subjektov med 
prodajo na konvertibilnem, klirinškem ali domačem tržišču, 
mora ekonomska politika ukrepati predvsem v tej smeri. Ned- 
vomno je spremenljiva politika drsenja tečaja dinarja v prete- 
klih letih, ob neupoštevanju doseženih cen pri izvozu na 
konvertibilna in klirinška tržišča v primerjavi s prodajo na 
domačem trgu, povečala negativna pričakovanja izvoznega 
gospodarstva (zlasti glede izvoza na konvertibilno področje) 
in v veliki meri povzročila preusmerjanje jugoslovanskega 
izvoza od konvertibilnih na klirinška tržišča. Zato bi morali 

NBSJ0enama "> devizna gibanja, junij 1985) je v prvih šestih 
mldtemkn toJmJ dChr'n angažiral okoli 29% izvoznih kreditov, medtem ko /e delež kreditov za gotovinski izvoz v tem času le še 16%. 

ponovno začeti voditi aktivno tečajno politiko do košarice 
konvertibilnih valut ob relativnem zaostajanju tečaja obračun- 
skega dolarja. 

Tečajna politika kot eden najpomembnejših izvodov za 
povečevanje izvoza na konvertibilno področje vendarle ni 
edini. Uspešnejši prodor na zahtevna tuja tržišča terja tudi 
izboljšanje necenovnih dejavnikov, konkurenčnosti (kvaliteta, 
točnost rokov dobav, servisiranje, organiziran nastop, marke- 
ting), povečanje izvoznega kreditiranja in ureditev sistema 
zveznih izvoznih spodbud na selektivni osnovi (trajno pospe- 
ševanje predvsem izvoza višjih stopenj obdelave, nadplan- 
skega deviznega priliva, neto deviznega učinka itd ), kar je še 
posebej pomembno v prihodnjem letu, ko bo po napovedih 
nekaterih mednarodnih institucij verjetno prišlo do umirjanja 
gospodarske aktivnosti v nekaterih najrazvitejših državah, kar 
bo seveda negativno vplivalo tudi na rast svetovne trgovine 
(OECD ocenjuje okoli 4-5% rast). 

Ob takih pogojih doma in v svetu bi v 1986. letu slovensko 
gospodarstvo moglo povečati skupni in konvertibilni izvoz 
blaga in storitev za okoli 7,5%. Ob 6,5% rasti skupnega uvoza 
blaga in storitev ter okoli 6,0% rasti uvozu s konvertibilnega 
področja, bi tako dosegli 107,4% pokritje skupnega uvoza 
blaga z izvozom blaga (oziroma 112% pokritje na konverti- 
bilno področje) in okoli 500 mio $ presežka bilance blaga in 
storitev . Predvidevamo, da nekaj nižja rast svetovne trgovine 
v prihodnjem letu v povezavi s prilagajanjem našega izvoz- 
nega gospodarstva sistemskim spremembam s tega področja 
v prvem letu novega srednjeročnega obdobja še ne bo omo- 
gočilo z osnutkom plana predvidene rasti menjave s tujino. 

3. NALOŽBE, NALOŽBENA POLITIKA IN 
RAZVOJNI PROGRAMI 

Kot v letu 1984 beležimo tudi letos visok nominalni porast 
izplačil za investicije v osnovna sredstva. Glede na mnoao 
višji porast cen sredstev za delo in gradbenih storitev do 
koncaJeta 1985 ne moremo pričakovati tolikšnega porasta 
izplačil, da bi dosegli resolucijsko začrtano usmeritev - ohra- 
nitve realnega obsega naložb v osnovna sredstva gospodar- 
stva najmanj na ravni iz leta 1984. Realni obseg gospodarskih 
investicij bo - kot kaže - letos za okrog 10%, negospodarskih 
pa za 15% manjši od lanskega. Tudi podatki o letos začetih 
investicijah kažejo, daje predračunska vrednost teh investicij 
realno kar za tretjino manjša kot v letu 1984. 

Osnovni vzrok ni samo v zmanjševanju razpoložljivega pro- 
izvoda za vse oblike končne porabe, ampak predvsem v upa- 
dajoči realni amortizaciji ter v naraščanju tekoče porabe 8, ki 
letos zmanjšuje razpoložljivo akumulacijo gospodarstva. 
Poleg tega restriktivna kreditnomonetarna politika ne glede 
na kreditni potencial posameznih bank limitira porast vseh 
dinarskih plasmajev. Ker imajo prednost kratkoročni selek- 
tivni krediti, za investicijske ostaja vse manj prostora, čeprav 
je likvidnost slovenskih bank v globalu dobra. Močnejši realni 
padec investicij je tudi posledica hitrejše rasti cen sredstev za 
delo in gradbenih storitev od rasti splošne ravni cen (relativna 
podražitev investicijskih dobrin). Svoje pa prispevata tudi 
investicijska previdnost in pomanjkanje razvojno prodornih 
programov. 

Realno manjši obseg naložb v osnovna sredstva na pre- 
hodu v leto 1986 bi sicer teoretično lahko omogočal planirano 
stopnjo rasti družbenega proizvoda v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju, če bi bila izboljšana struktura vlaganj v korist 
izdelkov in storitev, ki so konkurenčno sposobni na domačem 
in tujem trgu (brez dajanja posebnih bonitet na račun znižane 
akumulacije drugih). Visoka odpisanost opreme narekuje 
večje investiranje v zamenjavo in vzdrževanje obstoječih 
gospodarskih zmogljivosti (SRS: 25,2% vseh investicij v letu 
1984, v SFRJ pa 20,0%) ter v rekonstrukcije in modernizacije z 
razširitvijo obstoječih kapacitet (v letu 1984 29,8% v SRS in 
30,0% v SFRJ) s sodobnejšo tehnologijo, ki jo zahtevnejša 
konvertibilna tržišča celo predpisujejo. Le tako proizvajalci 

7. V prvih predvidevanjih se za Jugoslavijo načrtuje v letu 1986 presežek 
bilance blaga in storitev v višini okoli 800 mio S. 

8. Podrobneje v poglavju 14 in 15. 
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lahko ohranijo tuja tržišča 9. Težavnosti pri problemih investi- 
ranja pa ne opravičujejo ravnanja tistih investitorjev, ki zače- 
njajo zahtevne modernizacije ali nove investicije s podce- 
njeno predračunsko vrednostjo 10, s čimer spravljajo v težko 
situacijo zlasti poslovne banke (garante). Organizacije zdru- 
ženega dela tudi ne preverjajo že začetih projektov (kot zah- 
teva zvezna resolucija) in ne odlagajo gradnje tudi v primerih, 
ko zunanji trg izkazuje ne samo zmanjševanje in zapiranje 
zmogljivosti, ampak tudi močno zniževanje cen. Zanašanje na 
domači trg z višjimi cenami ima prav gotovo svoje meje in se 
že izkazuje v nelikvidnosti, povečanju izgub in v novih priti- 
skih za povečanje (zaščitnih) carin in davščin ali v izsiljevanje 
posebnih ugodnosti za najavljene skupne programe razvoja. 

Smotrnejše gospodarjenje z investicijskimi sredstvi prepre- 
čujejo poleg omenjene podcenjene predračunske vrednosti 
in slabih tržnih analiz (tudi za domači trg) še preoptimistični 
ekonomsko finančni učinki, zanemarjene so ocene narodno- 
gospodarskih koristi in stroškov in premajhna pozornsot 
kadrovski in razvojni usposobljenosti že v fazi priprave inve- 
sticijske zasnove. S podpisom družbenega dogovora o daja- 
nju mnenj o družbeni in ekonomski upravičenosti namerava- 
nih investicij začne v republikah in pokrajinah teči sicer rok za 
sprejem in dopolnitev predpisov o investicijski izgradnji, ki 
investitorja obvezujejo, da si preskrbi mnenje (oceno in preiz- 
kus ocene) habilitirane strokovne organizacije o upravičeno- 
sti (iz razvojnega vidika in vidika izpolnjevanja kriterijev na 
podlagi skupne metodologije). Samo to pa ne bo spremenilo 
sestave našega gospodarstva, če ob sedaj široki pahljači 
disparitet stroškov in cen ne začne ekonomska politika bolj 
zahtevati doseganje določene stopnje akumulacije na podlagi 
realno vrednotenih temeljnih proizvodnih dejavnikov (družbe- 
nih sredstev, dela, zemljišča in okolja). 

Uresničevanje izvajanja ključnih investicijskih programov, 
dogovorjenih z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 11 kaže za projekte, 
pomembne za pospešitev izvoza, da je večina izvršenih ali pa 
bodo končani v letošnjem letu. Le dva projekta (od skupno 65) 
bosta prenešena v naslednje srednjeročno plansko obdobje, 
od dveh projektov pa so odstopili zaradi slabih rezultatov 
marketinške analize 12. Več problemov je pri surovinskih pro- 
gramih. Tu se sicer večina dogovorjenih investicij izvaja, 
končane pa so, oziroma bodo do konca leta 1985 le tri (od 
skupno 23), pri treh projektih pa posamezne faze. Osnovni 
vzrok zastojev so omejena finančna sredstva, zastoji pri pri- 
pravi dokumentacije ter zamude pri izvajanju posameznih 
podprojektov. 

Tudi na področju gospodarske infrastrukture je prišlo do 
določenih zastojev v izvajanju dogovora 1981-1985, zlasti na 
področju prometne infrastrukture, kjer je zaradi občutno zni- 
žanih materialnih možnosti realizacija le nekaj več kot 50 %- 
na. Realizacija energetskih objektov, predvidenih za dokon- 
čanje v tem srednjeročnem obdobju, je več ali manj v končni 
fazi, razen TE Kosovo B, od katere je Eletrogospodarstvo 
Slovenije odstopilo. Pač pa je prišlo do večjih težav pri objek- 
tih kontinuitete, kjer iz različnih vzrokov investicijska doku- 
mentacija še ni v takšni fazi, da bi bila možna kvalitetna 
optimizacija izbora objektov. Pri vodnem gospodarstvu je 
zaradi nezadostnih sredstev prišlo do določenih zastojev v 
preteklih letih, medtem ko se dela v letu 1985 izvajajo po 
programu. 

4. LIKVIDNOST, OBRESTI, ZALOGE, 
KREDITNODENARNA POLITIKA 

V povprečju se likvidnost gospodarstva slabša (sredstva na 
žiro računih so porastla od junija lani do konca junija letos za 
27%). Pri tem imajo nekatere organizacije težave z likvid- 

9. Letošnji aranžmani slovenskih OZD z mednarodnimi finančnimi instituci- 
jami obsegajo novo kreditno linijo IFC za prek 50 investicijskih programov v 
vrednosti 30 mir d din, pri čemer bo vsak vložen dolar zagotovil investitorjem 2- 
3 dolarje letno ali skupaj 80 mio $ letnega neto deviznega učinka. V pripravi je 
tudi kreditna linija 30 mio $ z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za 
projekte racionalnejše rabe energije v industriji. Le v manjši meri pa se uresni- 
čuje izvajanje zvezne resolucije v zvezi z realizacijo ustreznih programov in 
projektov za skupna vlaganja s tujimi partnerji, saj je bilo v vsej Jugoslaviji 
sklenjeno le 23 pogodb. 

10. Zvezna resolucija za leto 1985 je obvezala investitorje in izvajalce, da 
»morajo s pogodbami določiti (razen pri večletnih izgradnjah) fiksne cene«. 
Ocenjujemo, da se to določilo izvaja le za manjši del objektov v gradnji. 

11. Uradni list SRS, številka 30/1983. 
12. Glej preglednico v Dokumentaciji. 

nostjo, druge pa prosta denarna sredstva, ki jih znajo hitro 
obračati in iz tega ustvarjajo tudi dohodek. Ob ozkih kreditno 
monetarnih okvirih (skupni dinarski plasmaji v bankah se 
smejo od decembra lani do konca septembra letos povečati le 
za 10,2%) si je gospodarstvo pomagalo med drugim tudi z 
okvirnimi krediti, ki se niso vštevali v limit. Do konca leta bo 
kreditna politika še bolj omejevalna, saj dovoljuje porast 
dinarskih plasmajev (razen nekaterih izjem) do največ 14,3% v 
primerjavi z 31. decembrom 1984. Od 1. novembra dalje bodo 
v dnevno usklajevanje porasta plasmajev vključeni tudi 
okvirni krediti (ki se morajo v primerjavi s stanjem konec 
avgusta do konca decembra znižati za 10%). 

Tako OZD ob visoki poprečni zadolženosti (krediti so konec 
junija 1985 znašali 859 mlrd din oziroma 64% več kot v istem 
času lani) plačujejo za najeta posojila visoke obresti - izdatki 
za le-te so se v enem letu povečali za 146% in znašajo že 138 
mlrd din, kar je 26,7% doseženega dohodka (v istem obdobju 
lani je bil ta delež za 10 poenov nižji). Še bolj kot izdatki za 
obresti so se povečali v istem obdobju letos dohodki na račun 
obresti in sicer za 163%, vendar znašajo le 68 mlrd din, tako 
da se je razlika v obrestih v višini 70 mlrd din odlila iz 
gospodarstva. To je tudi dejanska obremenjenost gospodar- 
stva z obrestmi. Dobri 2/3 tega odliva (47,8 mlrd din) gre v 
temeljne banke, ki s temi sredstvi pokrivajo delno obresti za 
sredstva prebivalstva, delno obresti v medbančnem poslova- 
nju, delno pa negativne tečajne razlike, kar je razvidno iz 
naslednjega prikaza: 

v mlrd din 
Prihodki 

bank 
Razhodki 

bank 
od 1. 1. do 30. 6. 1985 

1. Obresti prejete (dane) od: 66,6 50,6 
- OZD gospodarske dejavnosti 47,8 4,3 
- bank 14,0 23,5 
prebivalstva 2,1 21,3 
ostali 2,7 1,5 
2. Nadomestila za bančne usluge 3,4 
3. Ostali prihodki, razhodki 2,8 3,0 
4. Del. skupnost, amortiz., mat. stroški - 8,0 
5. Tečajne razlike 4,7 10,5 
SKUPAJ 77,5 72,1 

Tako imenovana splošna obrestna mera za tekoče poslova- 
nje, za neprednostne dejavnosti je porastla od julija lani do 
julija letos od 42% na 74%. Na ta način je formalno že skoraj 
dosegla realno obrestno mero, če ne bi bilo toliko olajšav 
oziroma prioritet. Dejansko se je tako imenovana »poprečna 
obrestna mera« (izračunana iz deleža stroškov za obresti v 
povprečnem stanju dolgoročnih in kratkoročnih kreditov) 
povečala od okoli 11% (v I. polletju lani) na okoli 18% (v I. 
polletju letos). Kljub temu imajo nekatere gospodarske 
panoge oziroma grupacije težave s plačevanjem stroškov za 
obresti. To so zlasti tiste panoge, ki so za tekoče poslovanje 
bolj vezane na kredite (imajo malo lastnih obratnih sredstev) 
in tiste, ki imajo izrazito sezonsko proizvodnjo. Panoge, kate- 
rih delež neto plačil za obresti (plačane minus prejete obresti) 
je v doseženem dohodku znašal v prvem polletju letos več kot 
30%, so: kmetijstvo, proizvodnja živilskih proizvodov, proiz- 
vodnja krmil, elektrogospodarstvo, proizvodnja nafte in proiz- 
vodnja prometnih sredstev. Istočasno je nekaj področij, kate- 
rih delež neto prihodka od obresti v doseženem dohodku je 
večji od 10% - to so vodno gospodarstvo, proizvodnja in 
predelave odpadkov ter cevovodni transport. 

Na zaostrujočo se situacijo v gospodarstvu kažejo tudi 
podatki o nominalni vrednosti zalog (vprašanje analizirano 
tudi v poglavju 15), ki so se v prvih šestih mesecih letos 
povečale od 580 mlrd na 822 mlrd din oziroma za blizu 42% 
(brez učinka revalorizacije surovin, materiala ter drobnega 
inventarja pa za 177 mlrd din ali za 30%), v primerjavi z 
zadnjim dnem junija lani pa so letos vrednostno večje za 89%. 
Letos je intenziven premik zalog iz trgovine v industrijo, kjer 
je bilo konec junija letos že 65,5% vseh zalog (lani ob istem 
času 60,2%). Zaloge v trgovini so letos zajele 19,2% vseh 
zalog (lani ob istem času pa 23,5%), kar je odraz pomanjkanja 
lastnih sredstev trgovine, delovanje zakona o obratnih sred- 
stvih in večletne omejevalne kreditno-monetarne politike, ki 
limitira porast plasmajev (do konca septembra letos smejo 
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dinarski plasmaji porasti v primerjavi z decembrom lani le za 
10,2%). Ker so sankcije hude, se banke držijo teh ukrepov 
kreditne politike. 

5. TRG IN CENE, PROTIINFLACIJSKA POLITIKA 
S svobodnim oblikovanjem cen se je v drugi polovici lan- 

skega leta začel proces fleksibilnejšega in bolj tekočega 
usklajevanja ponudbe in popraševanja, ki je v začetku letoš- 
njega leta pripeljal celo do zaostajanja povpraševanja za 
ponudbo, najbolj izrazito in najprej pri blagu za široko porabo 
in opremi, s časovnim zaostankom pa tudi pri reprodukcij- 
skem materialu. Presežna ponudba blaga in povečane zaloge 
pa niso povratno vplivale na umirjanje rasti cen, ampak so se 
odrazile v zmanjševanju ali opuščanju proizvodnje. Inflacija je 
tako v letu, ko imamo prvič po daljšem času pretežno tržno 
oblikovanje cen, dosegla rekordno višino13. Vendar bi bilo 
napak za to kriviti sam sistem oblikovanja cen, kajti izvore 
inflacijskih pritiskov je treba iskati predvsem v nakopičenih 
strukturnih neskladjih v celotni družbeni reprodukciji. Antiin- 
flacijska politika je težo svojega delovanja usmerjala predv- 
sem v kreditnomonetarno področje, prava žarišča inflacije v 
reprodukcijskih procesih pa ostajajo v glavnem nedotak- 
njena; pa tudi kreditnomonetarna politika, orientirana na 
zmanjševanje količine denarja v obtoku, ni zmogla (včasih 
tudi ni hotela) nadzorovati vseh kanalov emisije denarja. 

Naraščanje cen je pospeševalo tudi anticipiranje inflacije. 
Gospodarstvo je na osnovi izkušenj iz preteklosti in negativ- 
nih pričakovanj (kot so: spremembe politike cen, visoki stro- 
škovni pritiski, pogosto speminjanje davčnih obremenitev 
gospodarstva, restriktivna denarna politika itd.) reagiralo z 
znatno višjimi cenami od dejanskih povečanj stroškov in tudi 
od možnosti tržne absorbcije. Z motivom ohranjanja dose- 
žene rasti dohodka je torej v letošnjem letu psihološki faktor 
vplival na vnaprejšnje vračunavanje pričakovanih sprememb 
posegov cen v tekoče cene. 

Tržni val zmanjšanega efektivnega povpraševanja se je naj- 
prej začel pri proizvodih potrošnega blaga, kjer so se najbolj 
povečale zaloge v proizvodnji gradbenega materiala, pohi- 
štva, obutve in bele tehnike. Od vseh zalog je bila rast zalog 
blaga za potrošnjo v prvih osmih mesecih najbolj izrazita (za 
27% večje glede na lansko obdobje), nekoliko počasnejša pa 
je bila rast zalog opreme in repromateriala. Podobni trendi so 
izkazani tudi v drugih republikah, kjer pa je kljub dobro 
založenemu trgu prihajalo do občasnih motenj v preskrbi s 
posameznimi proizvodi. V SR Sloveniji takih motenj ni bilo. 

Povpraševanje z domačega trga letos ne daje spodbudnih 
impulzov rasti industrijske porizvodnje, ob hkratni intezivni 
rasti cen pa je očitno, da se v industriji večajo problemi glede 
prilagajanja poostrenim pogojem gospodarjenja in tekočim 
gibanjem na trgu, kar ima vse večje posledice na proizvodnjo. 

Zanimivo pa je, da je najmočnejši pritisk n!a rast cen navzoč 
prav v proizvodnji blaga za široko porabo, torej v tistem delu 
industrije, kjer najhitreje upada povpraševanje in rastejo 
zaloge, obenem pa v panogah, ki imajo že sorazmerno 
ugodna cenovna razmerja ter nadpovprečen dohodek in aku- 
mulacijo (proizvodnja žaganega lesa in plošč, predelava kav- 
čuka, predelava kovin, proizvodnja prometnih sredstev, proiz- 
vodnja električnih strojev in aparatov, črna metalurgija, proiz- 
vodnja gradbenega materiala)14. Visoke cene, predvsem defi- 
citarnih surovin in repromaterialov, energije, transporta ter 
stroški investicijskega vzdrževanja, predstavljajo še vedno 
enega največjih notranjih neposrednih stroškovnih pritiskov. 
Letošnje podražitve reprodukcijskih materialov (zemeljski 
plin, mazut, koks, črna metalurgija, proizvodi bazične kemije, 
les, opeka) so bile zlasti največje v sektorju deficitarnih suro- 
vin in energije, obenem pa so bile nabavne cene teh materi- 
alov na domačem trgu tudi do 2 krat višje kot na svetovnem. 
Rast uvoznih cen ter cen domače energije ter repromaterialov 
ni bila pogojena samo z deficitarnostjo baznih surovin, ampak 
tudi z zaprtostjo trga in predvsem izkoriščanjem monopolnih 
pozicij. Vse to je ne glede na tržne razmere generiralo inflacij- 
sko spiralo in tudi oviralo izvoz. 

Najbolj pereči problemi oziroma glavna žarišča stroškov ter 

drobnoP'od^inih cen v Sloveniji je bila v prvih 8 mesecih letošnjega 
cJn °*d°ble'a"i ™,1%, v SFRJ pa 74,3%. Rast maloprodajnih cen v deželah OECD bi naj bila letos okoli 5%. 

14. Vir: EDP - junij 1985. 
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cenovnih neskladij so na sektorju kmetijstva, ki za zviševa- 
njem industrijskih cen surovin in repromateriala občutno zao- 
staja. 

6. ŽIVLJENJSKI STANDARD IN SOCIALNA 
VARNOST 

Z letošnjo realno rastjo osebnih dohodkov zaposlenih v 
družbenem sektorju se je zaustavilo večletno nazadovanje 
njihovega osebnega standarda. 

Starostne pokojnine kljub hitrejšemu usklajevanju s tekočo 
rastjo osebnih dohodkov le stežka dosegajo lanskoletno raz- 
merje med povprečno starostno pokojnino in povprečnim 
osebnim dohodkom (72%). 

Do konca leta bo potrebna še dodatna valorizacija, da bi 
tako zagotovili še zadovoljiv gmoten položaj upokojencev. 

Raven socialne varnosti družin in posameznikov, ki preje- 
majo socialinovarstvene pomoči, se je s sporazumom o zago- 
tavljanju socialnovarstvenih pravic izboljšala, vendar pa se 
kljub medletnim valorizacijam le s težavo ohranja. Odločanje 
o socialnovarstvenih pomočeh je oteženo, ker enotna skupna 
evidenca o prejemkih socialnovarstvenih pomoči še ni vzpo- 
stavljena v vseh občinah. 

Skupno število upravičencev do socialnovarstvenih 
pomoči, ki se zagotavljajo prek sistema solidarnosti, se je v 
zadnjem letu srednjeročnega obdobja povečalo. Tega ne 
moremo v celoti pripisati slabšanju gmotnih razmer prebival- 
stva, temveč tudi demografskim gibanjem ter delovanju novih 
zakonov in samoupravnih sporazumov, število upravičencev, 
ki dobivajo denarna nadomestila in pomoč v času brezposel- 
nosti pa se zmanjšuje. To je le v manjši meri posledica 
zmanjševanja števila nezaposlenih v letošnjem letu, v večji 
meri so na to vplivali zaostreni pogoji za ohranitev teh pravic. 
Med prejemki prebivalstva se je udeležba osebnih dohodkov, 
pokojnin ter prejemkov prebivalstva, ki se oblikujejo v okviru 
socialne politike, letos povečala. Že nekaj let se stalno pove- 
čuje tudi udeležba obresti od hranilnih vlog. Zmanjšala pa se 
je udeležba prejemkov prebivalstva iz dejavnosti v individual- 
nem sektorju, predvsem to velja za kmetijstvo. Vzroki so 
poslabšani odnosi v cenah industrijskih in kmetijskih proizvo- 
dov v škodo kmetijstva ter slabša letina in zastoj v živinoreji. 
Tudi stanovanjska posojila so močno zmanjšala svojo ude- 
ležbo. Taka gibanja posameznih prejemkov vplivajo na to, da 
imajo prejemki prebivalstva v globalu nekoliko počasnejšo 
rast od osebnih dohodkov v družbenem sektorju. 

Delež razpoložljivih sredstev za osebno porabo se je v 
letošnjem letu nekoliko povečal. To je predvsem posledica 
zmanjšanega investiranja prebivalstva v stanovanjsko izgrad- 
njo, kjer močno rastejo stroški gradnje in se ožijo možnosti 
najemanja posojil. Prebivalstvo svoja sredstva preusmerja v 
varčevanje, ki je v zadnjih dveh letih močno povečalo ude- 
ležbo v prejemkih prebivalstva. Predvsem se je okrepilo varče- 
vanje na podlagi vezanih vlog, medtem ko ostale oblike varče- 
vanja nazadujejo. Le devizno varčevanje narašča celo neko- 
liko hitreje od rasti tečaja deviz. 

Podatkov o tem, kam prebivalstvo namenja svoja razpolož- 
ljiva sredstva za osebno porabo, Zavod SRS za statistiko še 
nima na razpolago (zadnji podatki so za leto 1983). Vendar 
lahko na osnovi nekajletne počasnejše rasti fizičnega obsega 
proizvodnje blaga za široko potrošnjo ter letošnjega močnega 
naraščanja zalog tega blaga zaključimo, da tudi letos prebi- 
valstvo zmanjšuje nakupe industrijskih proizvodov, predvsem 
trajnih potrošnih dobrin, sredstva pa namenja predvsem za 
pokrivanje fiksnih (ogrevanj, stanarina, otroško varstvo, elek- 
trika, itd.) in najnujnejših tekočih stroškov. 

7. ZAPOSLOVANJE IN KADRI 
Število novih zaposlitev je v letu 1985, podobno kot leta 

1984, znatno višje od obsega, ki smo ga dosegali v letih 
1981-1983. Tako se je leta 1984 v združenem in v samostoj- 
nem osebnem delu zaposlilo od 33 do 34 tisoč delavcev, letos 
pa se jih bo okoli 32 tisoč. Višje število novih upokojitev je 
namreč sprostilo več delovnih mest, s tem pa smo zaposlili 
velik del mladine iz šol, del nezaposlenih in delavce iz drugih 
republik. Naraščanje števila nezaposlenih se je zaustavilo že v 
letu 1984, letos pa njihovo število celo upada. Manjši je tudi 
delež mladine med nezaposlenimi. Pripravniki se v letu 1985 
zaposlujejo v istem obsegu kot leta 1984 in to večinoma za 
določen čas. 
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Pri zaposlovanju novih delavcev mnogo delovnih oragniza- 
cij vse premalo upošteva rast proizvodnje ali obsega storitev, 
kar vodi v nadaljnje upadanje produktivnosti dela v vrsti 
gospodarskih dejavnosti. Podobno kot v letu 1984 se tudi 
letos ne prezaposlujejo ekonomski presežki delavcev. Novi 
delavci se pretežno zaposlujejo v prvi izmeni, s tem pa se 
ponovno znižuje izkoriščenost zmogljivosti. Da mnogim 
delovnim organizacijam ni dosti mar racionalizacija zaposlo- 
vanja, je med drugim pripisati visokim nominalnim gibanjem 
dohodka, nizkemu deležu osebnih dohodkov v prihodku in v 
pogojih visoke inflacije na videz ugodnim finančnim rezulta- 
tom poslovanja, kar tudi zamegljuje dejanski vpliv večine 
dejavnikov uspešnosti dela in gospodarjenja. Že v letu 1984 in 
nadalje v letu 1985 je število zaposlenih najhitreje naraščalo v 
proizvodnji blaga za široko potrošnjo, zlasti v tekstilni in 
obutveni industriji ter pri proizvodnji in predelavi živil, v druž- 
benih dejavnostih pa v zdravstvu, socialnem varstvu in 
deloma tudi v raziskovalnem delu. 

Opozoriti je potrebno, da ima povečanje števila zaposlenih 
v zadnjih dveh letih tudi negativne vidike. Zaposlenost se je 
bistveno povečevala predvsem v tistih dejavnostih, kjer so že 
doslej prevladovali zaposleni z nižjo kvalifikacijsko - izobraz- 
beno strukturo, kar pomeni, da so se verjetno bolj zaposlovali 
le delavci do 4. stopnje zahtevnosti. Prav tako se je v tem 
obdobju povečalo število zaposlenih delavcev iz drugih repu- 
blik, ki so večinoma usposobljeni za opravljanje del in nalog I. 
in II. stopnje zahtevnosti (nekvalificirani in polkvalificirani 
delavci). Vse to kaže, da se v tem obdobju ni uresničilo 
pričakovano izboljšanje kvalifikacijsko - izobrazbene struk- 
ture v celotnem združenem delu. 

Eden od načinov kadrovske prenove je lahko tudi izboljša- 
nje kvalifikacijsko - izobrazbene strukture s povečanjem 
zaposlovanja pripravnikov. Podatki kažejo, da se je večina 
pripravnikov zaposlila za določen čas. Kljub temu je uteme- 
ljeno pričakovati, da se bo ob povečanem upokojevanju in 
povečanem zaposlovanju pripravnikov starostna kot tudi kva- 
lifikacijsko - izobrazbena struktura zaposlenih počasi le 
izboljšala. Da to ne bi bil le spontan in zato po svoji naravi 
prepočasen proces, bi morale poskrbeti same organizacije 
združenega dela z dolgoročneje zasnovano štipendijsko poli- 
tiko in s pospeševanjem vseh oblik izobraževanja že zaposle- 
nih (izobraževanje ob delu, permanentno izobraževanje, dok-, 
valifikacije, prekvalifikacije in predvsem izobraževanje iz 
dela). To še toliko bolj, ker v zadnjem času vse te oblike 
izobraževanja stagnirajo ali celo upadajo. Zato bi morale 
vzgojnoizobraževalne organizacije v sodelovanju z organiza- 
cijami združenega dela čimprej pripraviti ustrezne izobraže- 
valne programe za potrebe tega izobraževanja. Obenem je 
potrebno večje kroženje strokovno pedagoškega kadra,iz 
vzgojno izobraževalnih organizacij v organizacije združenega 
dela in obratno. Nujno je tudi bolj vključevati in upoštevati 
znanje strokovnih kadrov v proizvodnih in poslovnih proce- 
sih, pri vodstvenih in poslovodnih delavcih pa skozi funkci- 
onalno izobraževanje pridobivati več sodobnega znanja 
upravljanja in poslovanja. 

8. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 
Po nekoliko živahnejši rasti proizvodnje v drugem četrtletju 

letos je rast v poletnih mesecih tako oslabela, da je fizični 
obseg industrijske proizvodnje v osmih mesecih le za 1,9% 
večji kot v enakem lanskem obdobju. 

Rast industrijske proizvodnje tudi v avgustu ni dohitela rasti 
zaposlovanja; tako je produktivnost dela nižja kot v istem 
obdobju lanskega leta. 

Pri oskrbi industrije s surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom ni bistvenih sprememb. Vprašaljiva je predvsem kvali- 
teta surovin in reprodukcijskega materiala ter nesolidno 
poslovanje (npr. spoštovanje dobavnih rokov). Slaba kvaliteta 
surovin in materialov povzroča tudi večje izmete in hkrati ob 
vrsti drugih vrzokov v predelavi povzroča, da raste poraba 
surovin v industriji (zlasti uvoženih) hitreje kot pa sama proiz- 
vodnja. 

Predvsem za letošnje prvo polletje je bila značilna močna 
rast zalog dokončanih izdelkov. Zaradi visokih obrestnih mer 
in njihovega vpliva na poslovne stroške organizacij združe- 
nega dela so možnosti rasti proizvodnje na račun povečanja 
zalog gotovih izdelkov vse manjše. Do povečanja zalog je 
prišlo zaradi nepričakovano močnega padca nakupov prebi- 

valstva, pa tudi zaradi nefleksibilnosti industrije glede na 
spremenjene tržne razmere. 

Izvozna konkurenčnost industrije pada zaradi nesodobne 
tehnologije, pa tudi neustreznega vodenja v OZD, katerih 
proizvodnja je predraga in nekvalitetna, in prešibke ekonom- 
ske motiviranosti za izvoz na konvertibilno področje. Ob seda- 
njem stanju dobljenih in pričakovanih izvoznih naročil za 
industrijo ni pričakovati izboljšanja izvoznih rezultatov. 
Impulzi za pospešitev rasti proizvodnje so bili doslej kljub 
temu močnejši od izvoznih naročil kot pa od povpraševanja 
na domačem trgu. 

Vzroki, ki so vplivali na dosedanjo rast industrijske proiz- 
vodnje, bodo tudi v prihodnjih mesecih odločilno opredelje- 
vali ekonomske razmere, v katerih se bo odvijala industrijska 
proizvodnja. Glede na zatečeno stanje in prognoze do konca 
leta ne moremo pričakovati dinamičnega porasta proizvodnje 
in doseganje resolucijsko začrtane 2,7% rasti fizičnega 
obsega industrijske prozvodnje. 

Vzroke, ki že dalj časa vplivajo na industrijsko proizvodnjo, 
na raven njenega izvoza in na njene poslovne rezultate, pa 
tudi na ustvarjanje pogojev za nadaljnji kvalitetno poglobljen 
razvoj, lahko strnemo v naslednje skupine: 

- večletno realno upadanje investicij v osnovna sredstva 
gospodarstva, 

- pomanjkanje prodornih proizvodnih in razvojnih progra- 
mov, kar zavira prestrukturiranje. To poteka vse prepočasi, 
nenačrtno Ln spontano; prestrukturiranje je še vse preveč 
nepovezano v reprodukcijskih verigah, kar vzdržuje program- 
sko in kapacitativno neusklajenost industrijske proizvodnje, 

- zaradi svojega predelovalnega značaja je slovenska indu- 
strija zelo občutljiva na zmanjšanje kupne moči prebivalstva, 
kar se kaže v zmanjšanju proizvodnje in večanju zalog gotovih 
izdelkov, 

- na počasnejšo rast vpliva tudi neustrezna organizacija 
vodenja in urejanja poslovnih funkcij, zlasti marketinga, krat- 
koročno naravnane poslovne odločitve, zanemarjena skrb za 
strokovne kadre, tehnološka disciplina, slaba izraba delov- 
nega časa ter ponekod zaradi velikih trenutnih težav tudi 
pasivnost vodilnega kadra. Usiha zavzetost za kvaliteto in 
kvantiteto dela. 
- v nekaterih industrijskih panogah je bila v prvih mesecih 

letošnjega leta slaba oskrba z nekaterimi surovinami in repro- 
dukcijskim materialom (izdelki iz bakra, nekateri od izdelkov 
črne metalurgije in kemije), 

- povečani stroški za energijo in transport visoke obresti, 
tečajne razlike, pritiski za podražitve vhodnih surovin in 
reprodukcijskega materiala ne glede na možnosti plasmaja 
predelovalcev na domačem in tujem trgu lahko povzroče 
zmanjševanje obsega proizvodnje in opuščanje posameznih 
programov. 

Zaradi naraščanje porabe energije oziroma rasti stroškov 
zanjo bodo morale OZD skupno s splošnimi združenji, Gospo- 
darsko zbornico in s slovenskim elektrogospodarstvom izde- 
lati na osnovi dosedanjih izkušenj in rezultatov (DO imajo 
izdelane načrte in ukrepe za zmanjšanje vseh vrst energije) 
strategijo za v§čje varčevanje z energijo pri tehnoloških pro- 
cesih, ogrevanju in drugih potrošnjah energije. 

Dolgoročno gledano je največji problem slovenske indu- 
strije brez dvoma tudi prepočasen proces modernizacije in 
avtomatizacije ter uvajanja računalniško vodenih procesov ter 
modernih strojev in vloge raziskav pri razvoju proizvodnje. 
Izdelave investicijskih programov ne spremlja dovolj priprava 
ustreznih strokovnjakov, njihovega izobraževanja in usposab- 
ljanja. Bančna sredstva niso dovolj usmerjena v tehnološko 
intenzivne dejavnosti, pri katerih bi morali dajati prednost 
sklopom, za katere imamo primerjalne prednosti. 

Razmah industrije ovirajo tudi likvidnostni problemi, pro- 
blemi razpolaganja z devizami, negotovi pogoji gospodarje- 
nja, ki se pogosto spreminjajo in prevelika obremenjenost 
gospodarstva. 

V črni in barvasti metalurgiji je bila rast proizvodnje zado- 
voljiva, vendar pa je zlasti v barvasti metalurgiji v prihodnjih 
mesecih pričakovati upadanje rasti zaradi manjšega povpra- 
ševanja. Kvaliteta domačih surovin je slaba, tako da ima 
skupaj z zastarelostjo naprav za posledico slabšo kvaliteto 
izdelkov. Devizno poslovanje je zlasti v črni metalurgiji neza- 
dovoljivo zaradi zmanjšanja združevanja deviznih sredstev 
njihovih kupcev. To rešujejo z večjim izvozom kakor tudi 
uvozom repromateriala prek svojih kupcev. Likvidnost se bo v 

poročevalec 17 



črni metalurgiji gotovo zmanjšala zaradi povečanih odlivov 
sredstev za investicijsko izgradnjo. Večje podražitve od pred- 
videnih pri izgradnji metalurških objektov (zlasti nove 
jeklarne) pa bodo spravljale v še težji položaj tudi sovlagatelje 
iz dejavnosti kovinske in elektroindustrije. 

Pri nekovinah že peša povpraševanje in zaloge se večajo. 
Kovinska industrija in elektro industrija, kljub višji stopnji 

fizičnega obsega proizvodnje, v razvoju močno zaostajata za 
razvojem v svetu. Zaradi pomanjkanja dobrih strokovnih 
kadrov v razvoju in spremljajočih službah, zaradi zastarele in 
izrabljene opreme ter nesodobne tehnologije, se prepočasi 
prilagajata spremembam gospodarjenja in zahtevam trga 
(domačega in zlasti tujega). 

Nenehne visoke podražitve vhodnih surovin, reprodukcij- 
skega materiala ter ostalih stroškov so prispevale, da so tudi 
cene mnogih izdelkov teh dejavnosti postale previsoke za 
kupce na domačem in tujem trgu. Zaradi otežene prodaje 
takih proizvodov so se zaloge močno povečale. Zato mnoge 
OZD svoje proizvodne programe preusmerjajo na materialno 
manj intenzivne izdelke in izdelke višje stopnje tehnološke 
obdelave, oz. celo opuščajo posamezne programe. Uspešnost 
takega prilagajanja pa je prcej odvisna od sposobnosti in 
pripravljenosti vodstvenega in razvojnega kadra na uvajanje 
potrebnih sprememb, pa tudi od značaja same proizvodnje. 
Pri programih, kjer se zahteva velika specializacija oz. je 
njihov proizvodni cikel dolg, je težko hitro izvajati spre- 
membe. Slabšanje tržnega položaja OZD rešujejo tudi z veča- 
njem lastnega deleža pri kompletiranju proizvodnih progra- 
mov (čim več izgotoviti v okviru lastne OZD). 

Povečanje materialnih in ostalih stroškov in visoke obresti 
povečujejo problem likvidnosti OZD. Veliko pomanjkanje 
obratnih sredstev že omejuje obseg proizvodnje. 

Na osnovi razpolagalnih pravic iz izvoza in s Samouprav- 
nimi sporazumi reprodukcijsko povezanih partnerjev je 
oskrbljenost s surovinami in reprodukcijskim materialom v 
kemični in gumarski industriji takšna, da omogoča dokaj 
dobre proizvodne rezultate in kolikor toliko normalno poslo- 
vanje. Težave so pri oskrbi z elementarnim žveplom (pomanj- 
kanje deviz, visok tečaj dolarja, zvišanje cen žvepla na svetov- 
nem trgu), pri nabavi domačega pirita (transportne težave - 
pomanjkanje vagonov), pri oskrbi z aromati, v proizvodnji 
jepii in umetnih gnojil. V panogi uspešno izpolnjujejo svoje 
izvozne obveznosti; še boljše izvozne rezultate na posamez- 
nih segmentih pa zavira predvsem težja oskrba z aromati. 
Možnost povečanja proizvodnje v kemični industriji je v še 
povečanem izvozu in na tej osnovi v povečanem uvozu 
potrebnih surovin. 

V proizvodnji farmacevtskih izdelkov in v proizvodnji deter- 
gentov so navzdržna cenovna neskladja med vhodnimi suro- 
vinami, reprodukcijskim materialom in končnimi izdelki, kar 
povzroča neenakopraven položaj proizvajalcev napram osta- 
lim proizvajalcem končnih izdelkov (cene teh izdelkov so pod 
kontrolo Zveznega zavoda za cene); izredno težka cenovna 
problematika je tudi v proizvodnji umetnih gnojil. 

V lesno predelovalni industriji na domačem trgu peša 
prodaja končnih lesnih izdelkov. Zlasti opazna je stagnacija v 
prodaji izdelkov nižjega cenovnega razreda, kjer močno 
narašča vrednost zalog. Prodaja na tujem trgu je vse manj 
donosna zaradi cen, ki so v upadanju, ter nelojalne konku- 
rence. V proizvodnji pohištva in plošč se povečujejo izgube 
(652% povečanje v primerjavi s prvim poletjem preteklega 
leta). 

V celulozno-papirni industriji se zmanjšuje prodaja papirja 
na domačem trgu, postopno pa se zboljšuje prodaja na tujem 
trgu. 

V tekstilni in usnjarski industriji kljub rahlemu upadanju 
letos izpolnjujejo zastavljene izvozne naloge. Zlasti v tekstilni 
industriji, ki nima lastne prodajne mreže, je opazen zastoj 
prodaje na domačem trgu: boljše je stanje v usnjarski indu- 
striji, ki vzdržuje lastno prodajno mrežo. Preskrba s surovi- 
nami je sicer zadovoljiva, a ne dovolj redna in po kvaliteti 
občasno neustrezna. V obeh panogah naraščajo proizvodni 
stroški, ki dosedaj niso ogrožali gospodarnosti (obresti, 
tečajne razlike, transport, energija in surovine), zato se te 
panoge približujejo od visoko akumulativnih k nižjim. 

Pomanjkanje nekaterih surovin (ribe, meso), neugodne 
letošnje vremenske razmere (za vrtnine, sadnje), padec kupne 
moči prebivalstva in neugodni ekonomski pogoji v celotnem 
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sklopu živilske industrije povzročajo stagnacijo proizvodnje. 
Nesorazmerja med cenami vhodnih surovin in končnih izdel- 
kov (in nekaterimi zadržanimi cenami končnih izdelkov) ter 
neustrezna kreditna politika15 so povzročili, da se je izguba v 
živilski industriji močno povečala - 311% povečanje v prvih 
šestih mesecih (predvsem v proizvodnji sladkorja, predelavi 
mleka in klavnicah). 

Trend padanja rasti pri proizvodnji pijač se še nadaljuje, na 
kar vplivajo visoke cene domačih in uvoženih surovin, pove- 
čani prometni davki ter padec kupne moči. Pri izvozu vin se 
bodo tako še večale disparitete med proizvodnimi cenami 
(visoke) in cenami, ki jih dosegamo v izvozu (nizke). V proiz- 
vodnji pijač se srečujejo s problemom slabe embalaže (slaba 
kvaliteta steklenic), kar je že povzročilo težave pri izvozu16. 

V proizvodnji krmil so se povečale izgube za 314%; poraba 
močnih krmil pa se je, tako v družbenem kot v zasebnem 
sektorju zaradi visokih cen in zmanjšanega pitanja živine za 
klanje močno zmanjšala. 

V grafični industriji narašča proizvodnja predvsem zaradi 
povečanega izvoza; na domačem trgu pa je zaradi kupne 
moči prebivalstva padec prodaje knjig in časopisne reproduk- 
cije. 

V raznovrstni industriji poteka proizvodnja z ugodno rastjo, 
ki je pogojena z izvozom na inozemsko tržišče; prodaja na 
domačem trgu pa bo odvisna od kupne moči prebivalstva. 

Za spremembo razmer v industriji bomo morali posodobiti 
organizacijo dela in vodenje v OZD in s pretehtanim investira- 
njem v kadre, raziskave in razvoj pridobiti potrebno znanje. 
Vzporedno s tem pa bomo morali posodobiti tehnologijo in 
tehnološko opremo v proizvodnji in spremljajočih službah, 
omogočiti uvoz in nabavo vsaj najnujnejše opreme, pravo- 
časno opredeliti pogoje gospodarjenja (sistemski zakoni, 
gospodarski ukrepi) in izoblikovati učinkovite proizvodne 
sisteme, ki bodo lahko vplivali na rezultate dela in njih upo- 
rabo. 

Povsod, kjer je le mogoče, bo treba takoj pričeti z najnuj- 
nejšo prenovo proizvodnje (predvsem v predelovalnem kom- 
pleksu) v smislu manjših modernizacij proizvodenj za izdelke 
namenjene direktno ali indirektno tujemu trgu in v uvedbi 
asortimana izdelkov, ki jih rabi in zahteva tuji trg. V tej zvezi 
bodo organizacije združenega dela morale posvečati 
posebno pozornost vlaganjem v razvoj predvsem novih 
izvozno usmerjenih programov, proizvodnih kapacitet in vod- 
stvenih ter strokovnih kadrov za uresničevanje teh progra- 
mov. Za uspešnejšo prodajo izdelkov, ki jih zahteva domači in 
tuji trg, bo potrebno stalno izboljševati marketinške analize 
domačega in tujega trga in se za uresničitev te namere pove- 
zati po reprodukcijskih verigah tako v Sloveniji kot v Jugosla- 
viji. 

Zaradi izrednega zaostanka na kadrovskem področju bo 
večjo pozorost in poudarek potrebno dati kadrovski proble- 
matiki v industriji in se takoj, kjer je to potrebno, lotiti prenove 
tehnoloških in poslovodnih kadrov. OZD bodo morale pričeti 
s sistematično in trajno vzgojo kadrov in skrbeti za tekoče 
izobraževanje vseh profilov že zaposlenih kadrov. 

9. NEINDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 
IN DEJAVNOST 

9.1. GRADBENIŠTVO IN INDUSTRIJA 
GRADBENEGA MATERIALA 

Čeprav indikatorji proizvodne aktivnosti v gradbeništvu 
kažejo, da se upadanje fizičnega obsega gradbene dejavnosti 
letos bistveno ne poglablja, so pokazatelji učinkovitosti 
gospodarjenja in poslovanja v panogi še zmerja znatno pod 
povprečjem gospodarstva. To ne preseneča ob dejstvu, da se 
je število zaposlenih v petih letih ob domala tretjino manjšem 
obsegu del zmanjšalo le za 12%, to pa pomeni kar za 28 
odstotkov nižjo produktivnost v panogi, ki ji celo v času 
največje konjukture visoka produktivnost ni bila odlika. Tako 
se ob neusklajenosti zakonodaje na področju oblikovanja cen 

15. Živilska industrija je nadpovprečno obremenjena z obrestmi za kratko- 
ročne kredite, kar velja za vse veje primarne predelave kmetijskih proizvodov 
(sladkor, moka, olje, sadje, zelenjava, vino, meso), zaradi nerešenega sistema 
selektivnega kreditiranja odkupa in zalog za vse kmetijske proizvode. 

16. SOZD Slovin - vino; Fructal - sokovi. 
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v gradbeništvu stopnjujejo pritiski za uveljavljanje »napihnje- 
nih« cen po metodologiji linearnega indeksiranja stroškov. 
Medtem, ko so si izkušeni investitorji pod vplivom delovanja 
tržišča že uspeli zagotoviti enakopraven položaj v odnosu do 
izvajalcev, so se največji problemi pojavili prav tam, kjer so 
investitorji najslabše organizirani in kjer je delovanje tržišča 
zamenjalo dogovarjanje — na področju družbeno usmerjene 
stanovanjske gradnje. 

V medsebojni borbi za delo gradbene organizacije neredko 
zanemarjajo osnovna pravila poslovne etike, pozitivne rezul- 
tate poslovanja pa zagotavljajo tudi na račun nizkih dohodkov 
delavcev. Tako panoga ob visoki fluktuaciji kadrov izgublja 
sposobne proizvodne in strokovne delavce, navidezna neper- 
spektivnost gradbeništva pa vse bolj odvrača mlade od šola- 
nja za gradbene poklice. 

Ob usklajevanju kapacitet z realnimi potrebami investicij- 
ske dejavnosti17 bo z aktivno kadrovsko politiko potrebno 
preprečiti strokovno siromašenje gradbeništva, zniževanje 
produktivnosti in upadanje akumalativne sposobnosti. Raci- 
onalnejša organizacija proizvodnje in usklajevanje proizvod- 
nih funkcij na nivoju panoge morajo postati osnova za raci- 
onalizacije proizvodnih stroškov. Ob prehodu v novo plansko 
obdobje mora v gradbeništvu prevladati zavest, da lahko le 
jasni, realni razvojni načrti, četudi temeljijo na kvantitativnem 
krčenju panoge, omogočijo hitrejši razvoj, normalne pogoje 
poslovanja in ne nazadnje izboljšajo uspešnost in konkurenč- 
nosti pri nastopu v tujini. 

Proizvodnja v industriji gradbenega materiala je upadla z 
zmanjšano proizvodnjo opečnih izdelkov. Kopičenje zalog v 
tej panogi kaže, da zastoji v individualnem sektorju gradnje 
niso bili sezonskega značaja in da se bodo nadaljevali. To 
ponovno izpostavlja potrebo po uvajanju sodobnejših proiz- 
vodnih programov, primernih za individualni in za družbeni 
sektor gradnje, kot tudi po ukinjanju zastarelih, nerentabilnih 
proizvodnih linij. 

9.2. KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO 
V kmetijstvu in živilstvu so se v letošnjem letu ekonomske 

razmere tako zaostrile, da je ogrožena ne le realizacija nalog 
in strukturnih premikov v srednjeročnih planih in resoluciji 
1985, temveč predvsem razvoj v letu 1986 in naslednjem 
obdobju ter sam obstoj nekaterih dejavnosti. 

Na letošnjo slabo realizacijo fizičnega obsega kmetijske 
proizvodnje - skupna proizvodnja bo po prvih ocenah za 
1-2% manjša kot v letu 1984 - je precej vplivala tudi pozeba v 
sadovnjakih in vinogradih ter zimskih posevkov, toča in suša, 
deloma tudi slabša izvedba agrotehničnih ukrepov (manjša 
uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev). Kljub razme- 
roma dobro organizirani proizvodnji nekaterih poljščin so te 
razmere prispevale, da tudi obseg tržne proizvodnje pšenice 
in zlasti sladkorne pese (kjer zaostaja širjenje površin) ne bo 
realiziran. Izvoz kmetijsko-živilskih proizvodov je v osmih 
mesecih dosegel le 83% planiranega za to obdobje. Izvoz na 
konvertibilni trg zaostaja deloma tudi zaradi neprimernih 
izvoznih stimulacij. V letu 1986 je pričakovati slabši izvoz tudi 
zaradi izpada letošnjega pridelka grozdja, sadja in nekaterih 
vrst zelenjave. 

Zaostrene težave v kmetijstvu in živilstvu so predvsem 
posledica dolgoletnega administrativnega poseganja v 
cenovna razmerja, zadrževanja cen kmetijskih in živilskih 
proizvodov, kar je ob hkratni nekontrolirani rasti cen vseh 
vhodnih materialov povzročilo izjemne neskladnosti v pri- 
marni delitvi, zlasti v letih 1984 in 1985. Močneje kot v ostalem 
gospodarstvu so na delitev dohodka vplivale tudi povečane 
obresti za kredite (predvsem zaradi počasnega obračanja 
obratnih sredstev, ki je posledica izrazito sezonskega značaja 
kmetijske proizvodnje). Zaradi poslabšanega položaja kmetij- 
stva v primarni delitvi in relativno večjega bremena obresti v 
primerjavi z gospodarstvom oz. industrijo je bilo kmetijstvo 
samo v letu 1984 prikrajšano za skoraj toliko, kot je v obliki 
intervencij prejelo v letih 1982 do 1984 tekočega srednjeroč- 
nega plana (9.338 mio din nasproti 10.610 mio din po cenah 
leta 1984). 

Tako ugotavljamo ob letošnjih polletnih obračunih močno 

17. Ob predvideni stopnji rasti investicijske dejavnosti v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju bi se moralo število zaposlenih v gradbeništvu zmanjšati še za 
17%, da bi v letu 1990 dosegli produktivnost iz leta 1980. 
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poslabšanje že v letu 1984 slabih poslovnih rezultatov, eko- 
nomski položaj kmetijstva in živilstva pa je med najslabšimi v 
gospodarstvu. Tako, da je ogrožena reprodukcijska sposob- 
nost večine OZD. Izgube so se izredno povečale (indeks 
povečanja izgub v kmetijstvu je 419, v živinoreji 933, v živilski 
industriji 311, v industriji krmil 314), veča pa se tudi zaostaja- 
nje osebnih dohodkov delavcev v kmetijstvu za slovenskim 
povprečjem. 

Izpadli dohodek pri združenih kmetih na enoto proizvoda ni 
nič nižji kot pri družbenih obratih. To opozarja, da so nega- 
tivni finančni rezultati v celotnem kmetijstvu večji kot so 
prikazani v poslovnih rezultatih OZD agroživilstva. Razmere v 
kmetijstvu so letos najbolj kritične v zadnjih desetletjih; v teh 
pogojih je vprašljiv tudi obstoj nekaterih družbenih obratov 
oz. organizirane proizvodnje, v katero je družba vložila velika 
sredstva. 

Trenutno predstavljajo največji problem obrata sredstva; 
lastnih obratnih sredstev zlasti kmetijstvo nima, najemanje 
teh sredstev pa je zaradi visokih obresti in sezonskega zna- 
čaja potreb otežkočeno. Nove naložbe so zlasti v živinoreji, 
klavno predelovalni industriji in predelavi mleka ob taki 
obrestni meri nemogoče, čeprav bi bile zaradi izrabljenosti 
kapacitet nujne. 

V kmetijski proizvodnji se že pojavljajo težnje po opuščanju 
nekaterih vrst proizvodnje. Vedno več kmetij opušča intenziv- 
nejšo pridelavo strateških poljščin in organizirano rejo živine. 
Vse bolj je očitna zmanjšana poraba gnojil in zaščitnih sred- 
stev. S tem so ogrožene tudi možnosti razvoja gospodarskih 
vej, ki ta sredstva proizvajajo. Skupen stalež goveje živine se 
je po podatkih ankete Živinorejske poslovne skupnosti zmanj- 
šal za 3-4%, stalež prašičev za 10% (zlasti v zasebnem sek- 
torju); posebno zaskrbljuje občutno zmanjšan obseg organi- 
zirane reje živine: mlajših kategorij govejih pitancev (indeks 
80), stalež prašičev pitancev (indeks 71), zmanjšana pa je tudi 
reja perutnine. Šele v zadnjem času ponovno narašča interes 
za vhlevljanje živine. 

Slab ekonomski položaj OZD v primarni kmetijski proizvod- 
nji, živilski industriji in trgovini je prispeval k temu, da vse bolj 
prvladujejo kupoprodajni odnosi pred dolgoročnejšim zdru- 
ževanjem dela in sredstev tako v reproverigah mlekarn, 
klavno-predelovalnih obratov, tovarn sladkorja, oljarn in vin- 
skih kleti kljub že organiziranim tovrstnim reprodukcijskim 
celotam. V zastoju so tudi skupna vlaganja v tekočo proizvod- 
njo in skupne naložbe v drugih republikah in pokrajinah. 
Delovanje materialnih rezerv je premalo usmerjeno v stabili- 
zacijo proizvodnje in trga. 

Aktivnosti pristojnih republiških organov v sredini letoš- 
njega leta, ko so bili iz sredstev, ki so namenjena za regresira- 
nje mineralnih gnojil, dani krediti OZD (1,74 mtrd din) po nizki 
obrestni meri za obratna sredstva v živinorejski proizvodnji, 
obenem pa je bilo iz proračunov družbenopolitičnih skupno- 
sti za podobne namene usmerjeno 2 mlrd din, so prispevale k 
temu, da se je trenutno zaustavilo opuščanje proizvodnje 
zlasti v živinoreji. So pa to povratna sredstva in ne bodo 
mogla kompenzirati že izpadlega dohodka. 

Nakopičeni problemi v agroživilstvu terjajo po naši oceni 
naslednje globalne smeri ukrepanja: 
- kmetijstvu in tudi živilski industriji je treba postopno zagoti- 
viti enak položaj v primarni delitvi kot ostalemu gospodarstvu. 
Osnovni odnosi se morajo oblikovati na trgu, rezerve pa naj 
dodatno regulirajo ponudbo in popraševanje; 

- zagotoviti paritetne odnose cen kmetijskih proizvodov; 
- višina obrestnih mer za investicijske kredite bi se morala 

prilagoditi rentabilnosti in reprodukcijski sposobnosti te 
dejavnosti; višina obrestnih mer za obratna sredstva pa koefi- 
cientu njihovega obračanja oziroma specifičnosti sezonske 
proizvodnje; 

- stimulacije v obliki intervencij usmeriti v pospeševanje 
proizvodnje, njeno intenzifikacijo, razvoj hribovskega sveta, 
urejevanje zemljišč in postopno spreminjanje agrarne struk- 
ture; 

- zagotoviti združevanje sredstev v okviru LB^ZB za krediti- 
ranje odkupa kmetijskih proizvodov; 

- v sistem selektivnega kreditiranja tekoče proizvodnje, 
odkupa in zalog vključiti še proizvode predelave sadja in 
zelenjave in rejo plemenske živine. 

- nadaljevati z aktivnostmi na področju poenotenja n zni- 
ževanja prometnih davkov za živilske proizvode (npr. brezal- 
koholne pijače); 
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O tem je za trenutno reševanje problemov pomembno 
nadaljevati z aktivnostmi, ki so bile opredeljene v letošnjih 
skupščinskih usmeritvah. 

9.3. GOZDARSTVO 
Bistveno za to področje so v zadnjem obdobju pojavi večje 

ekološke škode na gozdovih, tako imisijskih poškodb kot tudi 
umiranje gozdov. Obseg poseka in blagovne proizvodnje 
gozdnih sortimentov v letu 1985 potekata skladno s planskimi 
predvidevanji. Občutno je povečana dinamika v zasebnem 
sektorju, ki skuša v letošnjem letu delno nadoknaditi izpad 
blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov iz preteklih let. 
Zaradi energetske situacije še nadalje narašča povpraševanje 
po drveh, kar povzroča visoke cene temu sortimentu. Zasebni 
proizvajalci, motivirani s takimi cenami, predelujejo tudi kvali- 
tetno hlodovino, namenjeno za lesno predelavo, v prostornin- 
ski les. 

Gozdno gojitvena dela potekajo po planskih predvideva- 
njih, obseg realiziranih varstvenih del pa se je bistveno pove- 
čal. Zaradi izredno ostre zime so prišli do izraza dolgoletni 
škodljivi vplivi na gozd. Na območjih, ki so še posebej obre- 
menjeni s prekomerno onesnaženim zrakom, so bile v letu 
1985 močne plinske pozebe in je tako v občini Ravne na 
Koroškem neposredno prizadeto 30% gozdnih površin, v 
občini Slovenj Gradec 61% in v občini Titovo Velenje 38%. 
Večina poškodb gozdov je vzročno povezana z lokalnimi 
izvori onesnaževanja, to so Termoelektrarna Šoštanj, Topil- 
nica svinca v Žerjavu in Železarna Ravne. Na Pohorju in 
drugod so v tem letu prvič vidne pojavne oblike umiranja 
gozdov. Zato bi morali smiselno upoštevati določila Protokola 
o zmanjšanju emisij žvepla (na osnovi Ženevske konvencije o 
onesnaževanju zraka preko meja na velike razdalje), ki ga 
sicer naša država še ni podpisala, tako da bi v sklopu sanacij- 
skih programov do konca leta 1990 zagotovili zmanjšanje 
emisij S02 za vsaj 15% glede na stanje iz leta 1980, do konca 
leta 1993 pa za 30% in to prvenstveno na najbolj ogroženih 
območjih. Dodatna vprašanja dela pri sanaciji gozdov na 
Gorenjskem so v zaostanku. Ponavljajo se tudi velike škode 
od divjadi. 

V letu 1985 je stopil v veljavo novi Zakon o gozdovih. Zakon 
vsebuje rešitve, ki so se v dosedanji praksi izkazale kot pri- 
merne in utemeljene. Naloga gozdarstva pa je, da v zakon- 
skem roku uskladi svojo organiziranost, poslovanje in 
splošne akte z določbami novega zakona. 

9.4. DROBNO GOSPODARSTVO 
Razvoj drobnega gospodarstva še vedno zaostaja za resolu- 

cijskimi in planskimi predvidevanji, tako po obsegu, zaposlo- 
vanju in deležu družbenega proizvoda v gospodarstvu. V 
združenem delu je v prvem polletju 1985 število enot celo 
upadlo, število zaposlenih pa stagnira (indeks 1007). To. ned- 
vomno kaže, da v delitev dela med drobnim in močnejšim 
gospodarstvom prepočasi prihaja do premikov. Tudi finančni 
rezultati drobnega gospodarstva v primerjavi s celotnim 
gospodarstvom in industrijo niso bistveno ugodnejši. 
_ V samostojnem osebnem delu so rezultati nekoliko boljši. 
Število obratovalnic se je v letu 1984 povečalo za 4%, največ 
na področju obrtnih storitev in popravil, najmanj pa na 
področju osebnih storitev in storitev gospodinjstvom. Število 
zaposlenih se povečuje nekoliko počasneje, najbolj pri obrt- 
nih storitvah in popravilih (3,2%), najmanj pa pri osebnih 
storitvah in storitvah gospodinjstvom (0,1%). 

V proizvodnih in storitvenih dejavnostih združenega dela so 
letos opazne posledice upadanja povpraševanja. Vse moč- 
nejša je fluktuacija kvalificiranih kadrov, ki odhajajo v druge 
dejavnosti. 

Razmere in okoliščine silijo tudi obrtne zadruge v to, da 
opuščajo izključno nabavno prodajni način dela in se vse bolj 
vključujejo v organiziranje kooperacije med samostojnim 
osebnim in združenim delom. 

V samostojnem osebnem delu je stanje podobno. Ugod- 
nejše kot so bile, so razmere za kooperacijo - predvsem na 
pobudo večih trgovskih in industrijskih organizacij združe- 
nega dela, ki skušajo enote drobnega gospodarstva vključiti v 
svoje sisteme in programe dela. Za pospešitev razvoja samo- 
stojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov so v teku 
določene aktivnosti. V razpravi je informacija o delovanju in 
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problematiki obrtnih zadrug, v pripravi je enoten register 
obratovalnic s področja samostojnega osebnega dela. Sprejet 
je Dogovor o nadomestilih pri združevanju sredstev v POZD in 
o pospeševanju domače in umetne obrti. Ustanovljen je infor- 
macijski center pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

9.5. TURIZEM 
Turistično sezono smo v Sloveniji dočakali dobro priprav- 

ljeni. K povečanemu prihodu tujih gostov je pripomogla zlasti 
cenovna konkurenčnost, ojačani propagandni nastopi in 
izboljšana ponudba. K boljši turistični ponudbi so pripomogli 
med drugim izboljšanje oskrbe (živila, pogonska goriva, tuji 
časopisi), propustnost mejnih prehodov, bolj prilagojeni 
obratovalni časi, pestrejša ponudba ob tranzitnih poteh in v 
nekaterih turističnih krajih, številne prireditve, in to, da ni bilo 
resnejših primerov prebukiranja prenočitvenih zmogljivosti, 
zastojev pri avio-prevoznikih itd. 

V osmih mesecih letošnjega leta je bila dosežena 7% rast 
prenočitev, od tega je bilo tujih za 16% več in domačih za 2%. 
Ocenjujemo, da bo ob dobri posezoni dosežena 6% letna rast, 
kar je visoko izhodišče za povečanje fizičnega turističnega 
prometa v letu 1986. 

Zaostajanje investicijske izgradnje za planskimi cilji (v 
obdobju 1981-1985 se bo povečala skupna turistična 
ponudba za okoli 9000 ležišč in bo plan investicijske izgradnje 
realiziran le 60-65%) se že odraža kot omejevalni dejavnik pri 
nadaljnji rasti tujega turističnega prometa in s tem deviznega 
priliva. Kvalitetne komercialne hotelske zmogljivosti v turistič- 
nih centrih so bile na primer v času sezone zasedene nad 
95%. Zato lahko razpoložljive zmogljivosti za povečanje turi- 
stičnega prometa v letu 1986 iščemo predvsem v smeri več- 
jega vključevanja dopolnilnih zmogljivosti, kot so mladinski 
počitniški domovi, planinski domovi, delavski počitniški 
domovi in zasebne zmogljivosti, tudi vikendi. Napore je treba 
usmeriti še v izboljšanje zimske sezone in v večje učinke v 
pred in posezoni. Za leto 1986 tako ocenjujemo, daje mogoče 
povečanje turističnega prometa za okoli 3%, od tega doma- 
čega do 2% in tujega do 4%. 

Devizni priliv, ob povprečnem 5% povečanju penzionskih 
cen za tuja tržišča, ni sledil sorazmerno fizičnemu povečanju 
tujih prenočitev. Povečan je bil predvsem z večjim dotokom 
deviz iz menjalnic (efektiva in čeki), od direktnih nakazil 
organizacijam združenega dela iz tujine, manjši pa od nakupa 
pogonskih goriv z bencinskimi boni (tujci imajo letos možnost 
plačila pogonskega goriva tudi z dinarji) 18). Ocenjujemo, da 
bo v vsem letu rast direktnega deviznega priliva od turizma le 
dosegla z resolucijo predvideno 20% povečanje. 

Na višino celotnega turističnega deviznega priliva še vedno 
vpliva prenizka izvenpenzionska potrošnja, zlasti je čutiti 
pomanjkljivo ponudbo trgovine. Poslovni interes organizacij 
združenega dela različnih dejavnosti, da pospešeno plasirajo 
svoje proizvode v okviru turističnega proizvoda, ni bil spodbu- 
jen s tem, da bi bil ček Narodne banke Jugoslavije plačilno 
sredstvo tudi za nakupe v trgovinah. Zakonsko dana možnost 
razširitve mreže brezcarinskih prodajaln in znižanje promet- 
nega davka na določeno blago za tuje fizične osebe nista bili 
uresničeni. Cene izvenpenzionskih gostinskih in ostalih stori- 
tev ter proizvodov, zanimivih za tuje turiste, so bile zanje nižje 
kot v preteklem letu zaradi padajočega tečaja dinarja napram 
drugim valutam 19). 

Da bi v letu 1986 dosegli okoli 4% povečanje tujih prenoči- 
tev in ustvarili okoli 10-15% rast deviznega priliva 20), bi 
morali nadaljevati z aktivnostmi v že sprejetih akcijskih pro- 
gramih pri nosilcih razvoja turizma in se zlasti usmeriti: 

- v nadaljnje izboljšanje turistične ponudbe s poudarkom 
na kakovosti in povečanju izvenpenzionske ponudbe, 

- v pospešeno vključevanje ostalih področij v turistično 
ponudbo, zlasti trgovine, prometa in zvez in komunale. Trgo- 
vina bi morala razširiti asortiment izdelkov, povečati mrežo 
specializiranih trgovin (npr. YU BOUTIOUE) in brezcarinskih 

18. Po delnih podatkih Narodne banke Jugoslavije In tekočih podatkih orga- 
nizacij združenega dela turističnega gospodarstva se gibljejo Indeksi deviz- 
nega priliva v šestih mesecih primerjalno na Isto obdobje lani: menjalnice okoli 
130, direktna nakazila 115, bencinski boni 60. 

19. Junija so bile cene košarice dobrin, po katerih turisti največ posegajo v 
Izvenpenzlonski potrošnji, večje za 68%, tečaj DM pa se je povečal za 80%, 
glede na lanski junij. 

20. Ob obstoječi metodologiji. 
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trgovin. Poskrbeti je treba za pravočasno popravilo cestišč, 
dograjevanje počivališč, razširitev voznega parka, posodab- 
ljanje poslovanja pošt in sredstev zvez, nameščanje večjega 
števila javnih govorilnic v turističnih krajih in kampih. OZD s 
področja komunalnih ureditev naj skrbe za bolj čisto in 
zdravo okolje, za vzdrževanje parkovnih površin itd. 

- v okrepitev dopolnilnega in funkcionalnega izobraževa- 
nja kadrov, 
- v večje vključevanje sobodajalcev, vključno s kmečkim 

turizmom, v turistično ponudbo in organizirano prodajo svo- 
jih zmogljivosti 

- usmerjanje sredstev skupne porabe OZD tako, da se 
spodbuja koriščenje letnega oddiha tudi v obdobju izven 
glavne sezone. Ugodnejše posezonske cene turističnih stori- 
tev, bi vplivale na rast domačega prometa, ta pa na širitev 
turistične sezone in višjo stopnjo izkoriščenosti turističnih 
prenočitvenih zmogljivosti. 

- v širše odpiranje delavskih počitniških domov 
- proučitev možnosti premika šolskih počitnic v Sloveniji 

in Jugoslaviji 
- k širšemu uvajanju računalniško podprtega- informativ- 

nega sistema za potrebe turizma, 
- v modernizacijo in pospešitev izgradnje prenočitvenih 

zmogljivosti s spremljajočo infrastrukturo; ob tem je treba 
sprejeti nadomestne ukrepe, ker bodo s spremembo devizne 
zakonodaje v celoti spremenjeni tudi pogoji in možnosti za 
združevanje v turistično izgradnjo. 

- sprejeti je potrebno ustrezno metodologijo za ugotavlja- 
nje in razporejanje deviznega priliva, s katero bi zajeli skupno 
potrošnjo inozemskih turistov. Na ta način bi lahko ustrezneje 
ovrednotili prispevek inozemskega turizma k skupnim izvoz- 
nim rezultatom države. 

9. 6. TRGOVINA 
Ob nominalnem 72 odstotnem povečanju prometa v letoš- 

njih osmih mesecih glede na enako obdobje lani je realni 
obseg prometa v trgovini na drobno manjši za 3,4 %. Ker so 
trgovini obratna sredstva predraga, je krčila obseg blaga na 
zalogi. Poprečno stanje količinskega obsega zalog v trgovini 
na drobno je bilo v prvem polletju za okoli 5% manjše, v 
trgovini na debelo pa za 12%, medtem ko so zaloge blaga za 
potrošnjo v industriji močno naraščale. 

Ekonomski položaj trgovine, katere delež v družbenem pro- 
izvodu slovenskega gospodarstva predstavlja v celoti okoli 
19%, je tudi letos od panoge do panoge različen. Predvsem je 
še naprej težak položaj trgovine na drobno in v njenem okvirju 
trgovine, ki se ukvarja z osnovno preskrbo, medtem ko imajo 
trgovina na debelo, zunanja trgovina ter blagovne hiše in 
trgovina z mešanim blagom (v okviru trgovine na drobno) 
ugodnješi materialni položaj. Stroški trgovine na drobno, ki 
se ukvarja z osnovno preskrbo, so rasli letos hitreje od celot- 
nega prihodka, delež lastnih sredstev za financiranje obratnih 
sredstev ter akumulativna in reprodukcijska sposobnost pa se 
v tej dejavnosti tudi letos znižuje. To obeta predvsem v trgo- 
vinski OZD z večjimi zalogami blaga trajnejše investicijske 
zastoje. 

Na ekonomski položaj trgovine je precej vplival način dolo- 
čanja deležev za pokrivanje stroškov prometa. Stopnje za 
kritje stroškov pri nekaterih blagovnih skupinah (črna in 
barvna metalurgija, kmetijska mehanizacija, umetna gnojila) 
ter deleži za kritje stroškov v maloprodaji pri prehrambenem 
blagu, so z »Odlokom o načinu oblikovanja cen v prometu na 
debelo in na drobno« tudi v letu 1985 nerealno nizko dolo- 
čeni. 

Obstoječ sistem trgovskih marž tudi spodbuja nabavp draž- 
jih artiklov. V zvezi z Odlokom ZlS-a o vračanju cen določenih 
proizvodov na februarsko raven, je prišlo sredi maja do dolo- 
čene zmede. Trgovina je namreč še pred tem plačala proizva- 
jalcem blago po višji ceni, zato bo do konca leta težko nado- 
mestila izpad dohodka zaradi zniževanja cen že plačanega 
blaga na zalogi. 

Resne slabosti pa še nadalje ostajajo tudi znotraj trgovine 
same. Razdrobljenost in neracionalnost notranjetrgovinske 
mreže v Sloveniji, ki se kaže v predimenzionirani trgovini na 
debelo (prehrambeni in drugi proizvodi široke rabe) zahteva v 
naslednjih letih z ustreznimi ukrepi krčenje števila organiza- 
cij, ki se ukvarjajo z grosistično dejavnostjo. 

Organiziranost organizacij združenega dela trgovine na 

drobno v okviru občinskih, še bolj pa v okviru republiških 
meja, tudi preprečuje svobodnejši pretok blaga, zato bi naj 
skupčine občin podpirale prepletanja maloprodajne mreže v 
posameznih občinah, Gospodarske zbornice pa med posa- 
meznimi republikami. 

9. 7. INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO 
Obdobje normativnega urejanja temeljev družbenega 

sistema informiranja je v glavnem mimo. Praktična dejavnost 
na uresničevanju obeh zakonov, zlasti glede skupnih osnov 
družbenega sistema informiranja (standardi, normativi, meto- 
dologije zbiranja in katalogi), pa kasni - predvsem zaradi 
zastoja na zvezni ravni. V zaključni fazi je realizacija pobude o 
sklenitvi samoupravnega sporazuma o sodelovanju in izvaja- 
nju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delova- 
nju informacijskih sistemov za podporo odločanju, katerega 
prva in osnovna naloga je izdelava osnovnega in izvedbenih 
projektov. 

Če je bilo iztekajoče se leto namenjeno predvsem identifi- 
kaciji problemov in ovir, bo leto 1986 namenjeno koncipiranju 
rešitev ter uporabi teh rešitev za postopno informatizacijo 
naše družbe. Z izoblikovanjem katalogov podatkov, ki jih 
zbirajo in obdelujejo informacijske službe, bi prišli do večje 
povezanosti informacijskih služb, enotnosti, usklajenosti in 
racionalizacije družbenega sistema informiranja. Posebna 
pozornost bo namenjena metodološkemu in razvojnemu delu 
na področju statističnih raziskovanj, ki so pomembne za vso 
državo, in zadevajo skupne osnove. 

Skromne materialne možnosti že nekaj let ovirajo uveljav- 
ljanje družbenega sistema informiranja. Posebno pomembno 
bo zato pridobivanje finančnih sredstev za izdelavo standar- 
dov za javno omrežje za prenos podatkov (JUPAK). Do finanč- 
nih sredstev naj bi prišli tudi prek posameznih razvojnih 
projektov, pomembnih za delovanje družbenega sistema 
informiranja. Ključni so: javno omrežje za prenos podatkov, 
knjižnično-informacijski sistem ter sistem posredovanja znan- 
stveno-tehničnih informacij, informacijski sistem za varstvo 
okolja, modernizacija javne uprave, vključno z opredelitvijo 
raziskovalnih projektov znotraj le teh. 

Potrebno bo še vedno skrbeti za razširitev ali morebitno 
sanacijo računalniških zmogljivosti informacijskih služb in s 
tem omogočati njihovo nemoteno delovanje. V večji meri bo 
potrebno izkoristiti možnosti uporabe osebnih računalnikov 

, razvijati uporabo mikroračunalnikov v knjižnicah in infor- 
macijsko-dokumentacijskih centrih, uporabo mikroračunalni- 
kov v statistične namene in izdelavo izobraževalnih pro- 
gramov 

10. INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI 
Tehnično-tehnološke, samoupravno-organizacijske zlasti 
ekonomske specifičnosti posameznih področij gospodarske 
infrastrukture v dokajšnji meri onemogočajo posplošitev ugo- 
tovitev glede stanja in nadaljnega razvoja v teh dejavnostih. 
Učinki zaostrenih pogojev gospodarjenja pa so dokaj linearno 
porazdeljeni na vsa področja gospodarske infrastrukture. To 
je privedlo do letošnjih skromnih poslovnih rezultatov in še 
posebej do občutnega zaostanka pri uresničevanju dogovor- 
jenega programa razvoja. Položaj je najtežji predvsem v želež- 
niškem in ptt prometu. Izgradnja ključnih infrastrukturnih 
objektov je čedalje bolj pod vprašajem, predvsem zaradi 
nedorečenosti veljavnega sistema združevanja sredstev TOZD 
gospodarstva po enotnih virih, osnovah in merilih. To je še 
posebej pomembno za tiste infrastrukturne dejavnosti, ki že 
po naravi dela ne morejo izterjati dogovorjenih sredstev (npr. 
možnost ustavitve dobave električne energije, a nezmožnost 
zapiranja cest). Dotok teh sredstev pa je dodatno slabši tudi 
zaradi povečanja števila OZD, ki poslujejo z izgubo ter zaradi 
uveljavitve določil Zakona o zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev. 

Že v naslednjem letu so zato nujne ustrezne spremembe v 
normativni urejenosti (opredelitev in verifikacija področij 
posebnega družbenega pomena v okviru ptt prometa in letali- 
ške dejavnosti) ter zagotovitev obveznega združevanja sred- 
stev za nepodpisnike samoupravnih sporazumov o temeljih 

21) Ocenjeno je, da ima v SR Sloveniji osebni računalnik skoraj vsako 20. 
gospodinjstvo (CEMA, Tržišne informacije, 3/1985). 
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planov samoupravnih interesnih skupnosti energetske in pro- 
metne infrastrukture. Prav tako bo potrebno zagotoviti čim 
večjo stopnjo izenačitve sistemskih pogojev gospodarjenja na 
teh področjih (zlasti s pokrivanjem stroškov enostavne repro- 
dukcije s produkcijsko ceno oz. s ceno opravljenih prometnih 
storitev). Omejene narodnogospodarske naložbene možnosti 
v letu 1986 narekujejo izrazito selektiven pristop pri opredelje- 
vanju razvojnih prioritet. Pri tem bo razpoložljiva sredstva 
potrebno plasirati le v tiste objekte, ki bodo s čim manjšim 
vložkom prispevali k čim hitrejši odpravi ozkih grl in ki bodo 
zagotovili pričakovani obseg ter ustrezno raven zanesljivosti 
preskrbe z energijo in prometnimi storitvami. Pri novih inve- 
sticijah je bistvenega pomena doseči veliko večjo racionaliza- 
cijo gradnje vključno z učinkovitejšim ter odgovornejšim 
spremljanjem porabe združenih in drugih sredstev. Dokaj 
visoka poraba zlasti električne energije na enoto ustvarjenega 
družbenega proizvoda pa pogojuje že v naslednjem letu poleg 
doslednega izvajanja že sprejetega, tudi pripravo novega, 
konkretnejšega in bolj obvezujočega programa za racional- 
nejše gospodarjenje z energijo. 

Delovno-planske konkretizacije sprememb zvezne zakono- 
daje na področju sistema planiranja, zlasti glede načina finan- 
ciranja skupnih jugoslovanskih programov na področju ener- 
getske, železniške in ptt infrastrukture, še ni. Tako ostajajo 
(predvsem spričo omejenega časa za srednjeročno plansko 
aplikacijo tako zahtevnih sprememb) tudi na ravni republike 
docela pod vprašajem z osnutkom srednjeročnega plana SR 
Slovenije opredeljene razvojne usmeritve kot tudi pogoji 
gospodarjenja na področjih gospodarske infrastrukture za 
leto 1986. 

10.1. ENERGETIKA 
1. V Sloveniji bo v prvih devetih mesecih letošnjega leta 
proizvedene okoli 7.280 GVVh električne energije, kar je za 
1,4% več od predvidevanj po energetski bilanci. V tem času 
bomo prejeli tudi okoli 706 GVVh pogodbenih količin iz SR 
Bosne in Hercegovine in 62 GVVh iz inozemstva (zaradi okvar 
na večjih proizvodnih napravah), čeprav ta prejem ni bil plani- 
ran. Do konca septembra bo v Sloveniji porabljeno okoli 7.213 
GVVh električne energije, kar je 3,4% več ko v enakem 
obdobju lani in 2,6% manj kot je bilo predvideno v energetski 
bilanci. Večja proizvodnja in manjša poraba sta omogočili, da 
smo kot pomoč drugim republikam dobavili 650 GVVh in 
izvozili 185 GVVh električne energije. 

Preskrba odjemalcev je bila v letošnjem letu dobra, razen v 
januarju, ko so bile zaradi okvar na proizvodnih elektroener- 
getskih objektih potrebne omejitve in je bilo odjemalcem 
dobavljeno 3,1 GVVh manj električne energije. Motena oskrba 
v oktobru izhaja iz dejstva, da so se dodatno poslabšale 
hidrološke razmere, nastopile okvare v TE Šoštanj in podalj- 
šali remonti zaradi nepredvidenih del v TE Trbovlje II in TO 
Ljubljana. Na slabšo oskrbljenost vplivajo tudi okvare v Tuzli 
V, Ugljeviku I in TE Šoštanj V. Zaradi nizkega vodostaja Save 
je večkrat potrebno znižati tudi moč v NE Krško. Navedene 
okoliščine zahtevajo od EGS dodatne ukrepe za nabavo 
potrebne energije od drugod in realizacijo pogodbenih dolo- 
čil v zvezi s prilagajanjem odjema od odjemalcev na napetosti 
110 kV ter izvajanje varčevalnih ukrepov pri vseh uporabnikih. 

Do konca leta bo oskrba uporabnikov z električno energijo 
normalna le, če se bodo hidrološke razmere popravile, če ne 
bo večjih okvar v elektroenergetskem sistemu in ob rednih 
dobavah zakupljenih količin električne energije iz Bosne in 
Hercegovine. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja se sredstva za vlaganja 
v enostavno reprodukcijo elektrogospodarstva glede na stro- 
ške za pridobivanje energije relativno manjšajo. Zato je pri 
izboru proizvodnih elektroenergetskih objektov treba teme- 
ljito preveriti tehnično in tehnološko ustreznost z upošteva- 
njem sprejetih kriterijev in metodologije. Glede oskrbe z elek- 
trično energijo po letu 1985 in glede na razpoložljiva sredstva, 
je Skupščina ISEP sprejela sklep, da se do konca letošnjega 
leta pripravi tehnična dokumentacija za proizvodne objekte, 
ki naj bi pričeli obratovati v obdobju 1986-1990 in na osnovi 
katere bo možno sprejeti optimizacijo potrebnih objektov. 

2. Proizvodnja lignita v Rudniku lignita Velenje bo v devetih 
mesecih letošnjega leta predvidoma dosežena v višini 3.776 
tisoč ton ali 104,6% planiranih količin. Ocenjuje se, da bodo 
do konca letošnjega leta izkopali še okoli 1.320 tisoč ton in 

tako v letošnjem letu proizvedli 5 milijonov ton lignita, kar je 
za 100 tisoč ton več od planiranih količin, ki po energetski 
bilanci za leto 1985 znašajo 4.900 tisoč ton. 

Rudniki rjavega premoga Slovenije bodo svojo devetme- 
sečno plansko proizvodnjo presegli za 6,3%; predvidoma 
bodo nakopali 1.300 tisoč ton rjavega premoga. Do konca leta 
planirajo, da bodo izkopali še okoli 500 tisoč ton in enako 
količino tudi v prvih treh mesecih prihodnjega leta. 

Medtem ko je oskrba z energetskim premogom zadovoljiva, 
pa to ne drži za oskrbo široke potrošnje. Široki potrošnji v SR 
Sloveniji bo do konca septembra dobavljeno 527.600 ton 
lignita in 302.700 ton rjavega premoga kar je 19,8% več lignita 
in 16,5% manj rjavega premoga kot v enakem obdobju lani. 
Zaradi pretekle ostre zime in izpraznjenih zalog pri potrošni- 
kih bo povpraševanje v kurilni sezoni 1985/1986 izredno 
veliko. Podražitev naftnih derivatov in uveljavitev zimske tarife 
za električno energijo pa še dodatno vplivata na povpraševa- 
nje po premogu. Dodatni problem pri oskrbi široke potrošnje 
povzroča dobava premoga iz SR Bosne in Hercegovine trgov- 
skim organizacijam, ki je znašala doslej le okoli 70% pogod- 
benih količin. Zato bodo trgovske organizacije za potrebe 
široke potrošnje uvozile okoli 14 tisoč ton briketov iz Sovjet- 
ske zveze in Nemške demokratične republike. Zaradi pomanj- 
kanja premoga za široko potrošnjo bodo v Rudniku lignita 
Velenje in Rudnikih rjavega premoga Slovenije vložili maksi- 
malne napore za dodatno proizvodnjo premoga v dela prostih 
dneh. Da bi problem oskrbe v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju bistveno zmanjšali, je nujno čimprej pričeti z odpiral- 
nimi deli v rudnikih Lendava in Globoko ter nekaterih opušče- 
nih premogovnikih. Obstoječi premogovniki rjavega premoga 
so zastareli in z izrabljeno opremo zaradi nezadostno obliko- 
vanih sredstev amortizacije za obnovo. 

3. V osmih mesecih letos so potrošniki v SR Sloveniji 
porabili skupno 1,142 mio ton naftnih derivatov, kar je 3,9% 
več kot v enakem obdobju lani oziroma 2,2% manj, kot je 
predvideno z energetsko bilanco SR Slovenije. 

Oskrba potrošnikov z naftnimi derivati v osmih mesecih 
letos je bila v glavnem zadovoljiva, razen pri nekaterih naftnih 
derivatih. Primanjkovalo je zlasti mazuta (težave so se zao- 
strile zaradi redukcij zemeljskega plina) in v času hude zime 
plinskega olja. Oskrba se je poslabšala v drugem polletju. 
Razlog za to so premajhna devizna sredstva za uvoz surove 
nafte. V SFR Jugoslaviji smo zato v letošnjem letu uvozili le 
80% načrtovanih količin surove nafte. 

Petrol poskuša z vrsto aktivnosti zagotoviti dodatne koli- 
čine najpomembnejših naftnih derivatov. Ocenjujemo, da bo 
možno sprotno pokrivati potrebe po motornih bencinih, že 
zagotovljene količine mazuta pa bodo ob normalni oskrbi z 
zemeljskim plinom zadoščale do konca leta. Oskrba s sred- 
njimi destilati že sedaj poteka v skladu s sprejetimi merili in 
ukrepi za prednostno oskrbo SR Slovenije s srednjimi desti- 
lati in bo negotova tudi v bodoče. Prav tako je še naprej 
pričakovati večje težave pri zagotavljanju reaktivnega goriva. 

Oskrba potrošnikov z naftnimi derivati prihodnje leto je za 
sedaj popolnoma nejasna. Dokler niso razrešena številna 
sistemska vprašanja v zvezi z zagotavljanjem surove nafte iz 
uvoza, tudi ni osnov za izdelavo realne energetske bilance SR 
Slovenije. 

4. Do konca septembra bo v Sovjetski zvezi nabavljeno 690 
mio Nm3 (normalni kubični meter, pri 20 stopinjah C) zemelj- 
skega plina, kar je toliko kot lani v tem času. Potrošniki bodo 
prejeli 636,3 mio Srn3 (standardni kubični meter, pri 15 stopi- 
njah C) tega plina, kar je 2,5% manj kot lani (redukcije v 
začetku leta) oziroma 0,5% manj od planiranih količin. 

Ocenjujemo, da bo oskrba uporabnikov z zemeljskim pli- 
nom do konca leta potekala zadovoljivo, saj razgovori z doba- 
vitelji zemeljskega plina iz Sovjetske zveze za pridobitev 
dodatnih količin ugodno potekajo. Potrebno bo le še razrešiti 
problem zakupa dodatne transportne poti preko Avstrije. 

Ker vlaganja v sanacijo plinovoda niso več potrebna, se 
sedaj naloge, opredeljene v Dogovoru o temelju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 pospešeno izvajajo. 
Večji del teh nalog se bo prenesel v obdobje po letu 1985. 

5. V prvih sedmih mesecih tega leta je bila poraba koriščene 
energije za 4,4% večja kot v enakem obdobju lani. Najbolj se 
je povečala v prometu in sicer za 7,7% kar je po eni strani 
posledica povečanega števila tujih turistov, po drugi pa dej- 
stva, da cene bencina letos relativno zaostajajo za splošno 
rastjo cen. Prav tako narašča transport blaga po cesti, med- 
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tem ko po železnici upada, kar je v nasprotju z začrtano 
politiko racionalne uporabe energije v prometu. 

Ostali porabniki so porabili za 4,5% več energije kot v 
enakem obdobju lani, kar je posledica podaljšanja obdobja 
zelo nizkih temperatur v prvih mesecih letošnjega leta. 

V industriji je poraba koriščene energije večja za 3,2% glede 
na enako obdobje lanskega leta. V istem obdobju je fizični 
obseg industrijske proizvodnje večji od lanske le za 1,4%, 
vendar je bistveno večji v nekaterih energetsko zelo zahtevnih 
panogah kot so npr. proizvodnja barvnih kovin (za 10,5%), 
predelava nekovin (za 6,7%), pridobivanje rud neželeznih 
kovin (za 63,8%), proizvodnja tekstilne preje in tkanin (za 
4,4%). Nasprotno od začrtanih smernic prihaja v tem letu v 
industriji ponovno do substitucije premoga predvsem s teko- 
čimi gorivi. Tako se je poraba premoga v industriji zmanjšala 
za 4,1%, poraba tekočih goriv pa povečala kar za 14,6% glede 
na enako obdobje lanskega leta. Zato je potrebno ugotoviti, 
kje in iz kakšnih razlogov je v industriji prišlo do tega pojava, 
ter takoj sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči nadaljnje 
prehajanje porabe s premoga na tekoča goriva. 

6. OZD elektrogospodarstva in premogovništva so v letoš- 
njem prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani 
znatno poslabšale svoj ekonomski položaj, saj so ustvarile 
veliko izgubo, ki se bo do konca leta še povečala. Nastala 
izguba je v veliki meri posledica prenizkih cen električne 
energije in premoga, katerih rast je še vedno nižja od rasti cen 
industrijskih izdelkov, kar je v nasprotju z opredelitvami 
zvezne resolucije za to leto. 

10.2. PROMET IN ZVEZE 
Letošnja realizacija planskih usmeritev na področju pro- 

meta in zvez kaže, da bo leto 1985 realizirano z dokaj skromno 
materialno osnovo prometnih panog za prehod v novo sred- 
njeročno obdobje. Zaostreni pogoji gospodarjenja, zmanjša- 
nje obsega mednarodne trgovinske menjave, zlasti na tranzit- 
nih relacijah za Bližnji vzhod, protekcionistični ukrepi in 
nadaljevanje negativnih trendov pri delitvi tovora v pomor- 
skem prometu sproti razvrednotijo vse učinke prizadevanj in 
kvalitativnih sprememb prometnih OZD. Srednjeročne repu- 
bliške in zvezne, kot tudi letošnje resolucijske planske usme- 
ritve, se ne uresničujejo zlasti pri politiki cen prevoznih stori- 
tev ter izenačevanja sistemskih pogojev poslovanja vseh pro- 
metnih panog. Prav tako se ne uresničuje dogovorjeno preu- 
smerjanje tovorov s cest na železnico. Javni cestni prevozniki 
so samo v letošnjem polletju povečali delež pri prevozu blaga 
za nadaljnjih 1,9% in se čedalje bolj usmerjajo na daljše 
relacije, saj se je npr. povprečna pot prepeljanega blaga po 
cesti od lanskih 185,8 km dvignila v prvem polletju letos že ha 
205 km. Izvršeno delo v celotnem blagovnem transportnem 
delu ne presega lanskolenih rezultatov, tudi zaradi vse bolj 
zastarelih ladijskih, železniških in cestnih prevoznih zmoglji- 
vosti, njihove neustrezne strukture in kroničnega pomanjka- 
nja specializiranh prevoznih enot. Nekoliko boljše rezultate 
dosegajo le luški in letališki tovorni promet, predvsem pa 
javni potniški promet, kjer visoke cene pogonskih goriv, zlasti 
v kontekstu nenehnega nižanja osebnega standarda, še 
naprej preusmerjajo osebne prevoze na javna prometna sred- 
stva. 

Nihanja v pogojih gospodarjenja občutno spreminjajo raz- 
merja v razporeditvi relativno vedno manjšega prihodka. Tu 
gre predvsem za čedalje večje zaostajanje cen prevoznih 
storitev od splošne rasti cen, predvsem pa od rasti cen pogon- 
skih goriv in električne energije. V danih okoliščinah se zni- 
žuje tudi osebni in družbeni standard prometnih delavcev, še 
posebej pa v PTT prometu; nezadovoljstvo in fluktuacija 
predvsem kvalificiranega kadra raste. Že tako skromna sred- 
stva akumulacije so pod nivojem enostavne reprodukcije, 
samo ŽG Ljubljana pa npr. predvideva, da se bo primanjkljaj 
prihodkov do konca leta povečal celo na 5,5 mlrd din. Posle- 
dice občutno znižanih materialnih možnosti se kažejo tudi v 
nizki realizaciji dogovorjenega programa razvoja, še zlasti na 
področju ptt, železniške in cestne infrastrukture. Temu 
dodatno botruje izpad združenih sredstev TOZD gospodar- 
stva, izpad domačih in tujih kreditov, visoka obremenjenost s 
pokrivanjem kreditnih obveznosti iz preteklih let ter težave pri 
dobavi in uvozu nujno potrebne tehnološke opreme. Neu- 
streznost oz. zastarelost instaliranih in prevoznih prometnih 

zmogljivosti se veča in s tem posredno ogroža tudi varnost 
vseh prevozov. 

Kritičnost sedanjih gospodarskih razmer narekuje, da ob 
prehodu v novo srednjeročno obdobje na področju prometa 
in zvez zagotovimo predvsem dosledno izvajanje vseh že 
sprejetih obvez na tem področju, zlasti tistih, ki izhajajo iz 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v prometu, 
iz zveznih dogovorov o prometni politiki in o integralnem 
transportu, stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja prometa itd. Tu gre predvsem za potrebo 
po dokončni uveljavitvi določil in usmeritev, ki se nanašajo na 
politiko cen prevoznih storitev, še posebej v železniškem in 
PTT prometu; za zagotovitev sredstev za redno vzdrževanje in 
varstvo cest in dokončno rešitev vprašanja pokrivanja tečaj- 
nih razlik; za sankcioniranje neplačevanja prevozov domačih 
prevoznikov na zunanjih relacijah, ki jih opravijo za potrebe 
domačih komitentov; za realizacijo potrebnega oz. dogovor- 
jenega obsega združenih sedstev gospodarstva po enotnih 
virih, osnovah in merilih za uresničevanje prednostnih nalog 
pri razvoju prometne infrastrukture. 

10.3. VODNO GOSPODARSTVO 
Na področju vodnega gospodarstva je dotok sredstev v letu 

1985 za financiranje programov v okviru predvidevanj, kar 
omogoča finančno valorizacijo letošnjega programa. 
Območne vodne skupnosti letos dodatno združujejo sredstva, 
da bi pospešili izvajanje programa osnovne odvodnje v Vipav- 
ski dolini in Pomurju. Kljub temu program v Vipavski dolini v * 
srednjeročnem obdobju ne bo v celoti dosežen, saj priliv 
sredstev vodnega gospodarstva prejšnja leta ni zadoščal. 
Plan za leto 1985 predvideva v primerjavi z lanskim letom 
nekoliko manjši obseg dela in ob predvidenem prilivu sred- 
stev ne bo posebnih težav z realizacijo. Vodne akumulacije na 
reki Reki (Klivnik), v Vipavski dolini (Vogršček) in pri Ribnici 
(Prigorica) pa še ne bodo zaključene. 

V izvajanju so tudi objekti, ki jih sofinancira vodno gospo- 
darstvo (sanacija Miščanskega jezera, vodooskrba za Suho in 
Belo krajino, čistilne naprave Kosaze pri Žalcu in Jesenice). 

Ta in še nekatera urejevalna dela na vodotokih na območju 
melioracij se bodo nadaljevala v letu 1986. 

Način financiranja za naslednje srednjeročno obdobje in v 
letu 1986 še ni dokončno oblikovan, pri čemer je predvsem 
problem to, na kakšen način opredeliti ceno (povračilo) za 
izvajanje načrtovanih programov. 

11. STANOVANJSKO-KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

Kljub izredno slabi sliki, ki jo ob polletju kaže statistika 
dograjenih stanovanj v družbenem sektorju (indeks 46), letos 
ni pričakovati znatnega upada gradnje, saj so zastoji predv- 
sem posledica izredno neugodnih vremenskih razmer na 
začetku gradbene sezone. Tako bomo kljub občutnemu zao- 
stajanju družbeno organizirane gradnje v tekočem srednje- 
ročnem obdobju predvidoma zgradili okoli 61.000 stanovanj, 
oz. vsaj 5% več kot smo načrtovali. To pa še zdalevč ne 
pomeni, da je kriza v stanovanjski gradnji že prešla. Če se 
bodo zastoji, ki so se pojavili letos tudi v individualnem 
sektorju gradnje še nadaljevali, bo to znatno vplivalo na 
rezultate gradnje v drugi polovici naslednjega srednjeroč- 
nega obdobja. Priprava zemljišč za gradnjo je še zmeraj ozko 
grlo v družbeno-organizirani gradnji, prav tako cene gradnje. 
Vse manjše število družbenih stanovanj dokazuje, da postaja 
stanovanje domala nedosegljiva dobrina tudi za delovne 
organizacije, ne le za posameznike. Veljavni sistem in praksa 
oblikovanja cen v stanovanjski gradnji (ki sta med drugim tudi 
zakonsko sporna) kaj malo pripomoreta k izboljšanju stanja. 
Očitno je, da je prav na področju stanovanjske graditve, kjer 
je bilo sprejetih največ izjem in ukrepov za zaščito investi- 
torja, le-ta najbolj nemočen. 

Večletno realno upadanje nivoja stanarin se je letos domala 
zaustavilo2Z, zmanjšale so se tudi razlike med občinami. Kljub 
temu pa stanarine ne pokrivajo niti polovice programiranih 
stroškov enostavne reprodukcije, ob upoštevanju zveznega 

22. V petih letih se je stanarina realno znižala za 40%. Letoa znaia le Se 
1,02% revalorizirane vrednosti stanovanj In ne pokriva niti zakonsko določene 
amortizacije. 
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zakona o amortizaciji (po polni amortizacijski stopnji, ki bo 
veljala od leta 1988 dalje) pa še manj. Pot do »ekonomske« 
stanarine je torej še dolga, pomanjkanje sredstev za vzdrževa- 
nje objektov pa preti, da se bodo v ta namen tako ali drugače 
prelivala sredstva, namenjena za gradnjo ali prenovo. 

V skromnejših materialnih okvirih, v katerih zaradi zaostaja- 
nja cen svojih storitev za splošno rastjo cen deluje komunalno 
gospodarstvo, vse bolj izstopajo slabosti in organizacijska 
neučinkovitost panoge. Razdrobljenost kapacitet, sredstev in 
interesov postaja vse večja ovira pri reševanju problemov, ki 
zadevajo tudi širšo družbeno skupnost. Zaščita in izkorišča- 
nje novih vodnih virov, gradnja prečiščevalnih naprav, formi- 
ranje omrežja komunalnih deponij z uvajanjem reciklaže, 
poenotenje tehnologij in pristopov za racionalizacijo stroškov 
razširjene reprodukcije so naloge, ki bodo zahtevale enot- 
nejše, bolj usklajeno in učinkovitejše delovanje komunalnega 
gospodarstva, tudi na osnovi medobčinskega sodelovanja. 

Seveda pa bo v prvi vrsti potrebno zagotoviti izvajanje 
zakona o komunalnih dejavnostih, zakona o katastru komu- 
nalnih naprav in zakona o stavbnih zemljiščih, kar v številnih 
občinah še zmeraj ni praksa. 

12. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Družbene dejavnosti so v tem srednjeročnem obdobju bolj 

ali manj zaokrožile normativno urejanje zadev s svojega 
področja, niso pa bile dovolj usmerjene v izdelavo načinov, 
kako uresničiti, včasih pa tudi oblikovati, svojo strategijo 
razvoja. Težki materialni problemi, zlasti izvajalcev, in pro- 
blemi v zagotavljanju socialne varnosti nekaterih skupin pre- 
bivalstva, so glavno težo prizadevanj in celotno pozornost 
preusmerili na reševanje tekočih materialnih in finančnih pro- 
blemov. Zaradi tega so se v zadnjem letu že začeli relativno 
izboljševati osebni dohodki izvajalcev in tudi denarni pre- 
jemki iz naslova nekaterih socialnih pravic, istočasno pa so 
nastali problemi pri izvajanju dejavnosti. Na takšen način, kot 
se je dosedaj izvajala in plačevala večina dejavnosti, se samo 
reproducirajo problemi - enkrat so to osebni dohodki, drugič 
materialna opremljenost, tretjič mreža itd. Zato bi morale 
družbene dejavnosti ob pripravi novih srednjeročnih planov 
in izhajajoč iz dolgoročnih usmeritev bolj smelo uvajati nove 
oblike dela in opuščati tiste načine, ki so predragi, neprimerni 
in dostikrat tudi ne najbolje sprejeti od uporabnikov Tesneje 
bi se morale povezati med seboj ter z uporabniki in v social- 
nem okolju, kjer živijo in delajo, odkrivati in reševati predvsem 
njihove (ne pa svoje) probleme. 

Vzgoja in izobraževanje se programsko in organizacijsko 
prilagaja danim pogojem. Zastavljen je program aktivnosti 
doslednejšega uveljavljanja standardov in normativov dejav- 
nosti, organizacijskih racionalizacij in programskega pre- 
strukturiranja. Od sprejetih ukrepov so se že pričeli (posto- 
poma) uveljavljati: odprava prekrivanja in podvajanja vsebin 
vzgojnoizobraževalnih programov; spremembe in dopolnitve 
meril za vrednotenje programov vključno z merili za domove 
študentov in učencev; preverjanje vsebin in obsega skupnih 
nalog, ki se izvajajo preko Izobraževalne skupnosti Slovenije; 
posegi v razmestitev programov oz. mrežo šol, začenši s 1. 
letnikom 1985/86 na podlagi odprave odstopanj od sprejetih 
kriterijev; priprava selektivnih sanacijskih ukrepov na osnovi 
analize poslovanja najbolj ogroženih izobraževalnih organi- 
zacij. 

Prvi ukrepi pri racionalizaciji mreže srednjih šol terjajo 
posebno obravnavanje manjših šol na obrobju, ki odigravajo 
važno vlogo pri ohranjanju enakih možnosti izobraževanja za 
vso mladino. V tem smislu se pripravljajo ustrezni kriteriji. 

Postopno uveljavljanje novega programa osnovne šole v 
višjih razredih je odprlo vprašanje povečanih stroškov, še 
posebej v občinah, ki prejemajo sredstva na podlagi solidar- 
nosti. 

Vpis prve generacije učencev usmerjenega izobraževanja 
na univerzo je po prvih ocenah potekal skladno s trendi 
zadnjih let, kar pa istočasno pomeni, da nova programska 
struktura srednjega šolstva ni pomembneje prispevala k pri- 
mernejšemu usmerjanju v nadaljnji študij. Zato je bilo treba 
tudi letos v znatni meri omejevati vpis povsod, kjer so prijave 
očitno presegale izobraževalne in zaposlitvene možnosti. 

Realizacija posebnega programa nabave raziskovalne 
opreme v visokem šolstvu nakazuje potrebo po usatreznej- 
šem upoštevanju zahtev visokošolskih vzgojnoizobraževalnih 

programov, še posebej glede načrtovane povečane potrebe 
po raziskovalnih.kadrih. 

Ogrožene možnosti izobraževanja v srednjem in visokem 
šolstvu so terjale vrsto ukrepov na področju standata učencev 
in študentov: usmerjanje dela štipendijskih sredstev v regresi- 
ranje prehrane; spremembe meril, s katero se je povečal delež 
izobraževalne skupnosti pri pokrivanju stroškov stanarin v 
študentskih domovih; sprotnejšo valorizacijo štipendij v 
odvisnosti od rasti življenjskih stroškov; pospešeno zagotav- 
ljanje dodatnih nastanitvenih kapacitet za študente. 

Raziskovalna dejavnost ne izpolnjuje družbenih pričako- 
vanj v polnem obsegu. Temeljni vzrok se nahaja v tem, da 
zlasti ozdi materialne proizvodnje in drugih družbenih dejav- 
nosti v glavnem še ne rešujejo svojih razvojnih problemov z 
vlaganjem in združevanjem sredstev v skupne razvojne pro- 
jekte, s katerimi bi trajneje zaposlili raziskovalne skupine in 
jih zavezali k večji odgovornosti za izteke projektov. Deloma 
bi te skupine sofinancirali preko posebnih raziskovalnih skup- 
nosti. Posledica so preveč razdrobljene in pogostokrat preveč 
kratkoročne povezave raziskovalnih skupin iz raziskovalnih 
organizacij in univerz z ozdi materialne proizvodnje in drugih 
družbenih dejavnosti, pa tudi z upravnimi organizacijami in 
organi. Čeprav so posamezni odseki raziskovalne dejavnosti 
še preveč usmerjeni k sredstvom, združenim preko razisko- 
valnih skupnosti, vendarle prevladuje tako visoka prihod- 
kovna odvisnost raziskovalnih organizacij od neposredne 
menjave dela, da že ogroža možnost njihove znanstvenorazi- 
skovalne krepitve in kadrovsko produkcijo. 

Prednostna naloga v raziskovalni dejavnosti v srednjeroč- 
nem obdobju 1986-1990 bo usposabljanje raziskovalnega 
kadra za povečan pretok v razvojne projekte. Usmeritev se je 
začela izvajati že letos. Finančna sredstva so deloma zagotov- 
ljena, težave pri pridobivanju ustreznih kadrov za nova 
delovna mesta v raziskovalnih skupinah pa so bile prevla- 
dane; vprašanje pa je, kako bo z uresničevanjem naloge v 
naslednjih letih, ko bo potrebno zagotoviti bistveno večji priliv 
kadra za usposabljanje 23). 

Program posodabljanja opreme v raziskovalni dejavnosti 
bo uresničen z velikimi težavami. Nastajajo zaradi neskladja 
med dinarsko protivrednostjo naročene opreme in dinarskimi 
sredstvi, ki so zanjo bila zagotovljena, ter zaradi neuresniče- 
nega plana deviznih sredstev po 13. členu SISEOT. 

Pri zdravstvenem varstvu smo dosegli dobre rezultate pri 
nadaljnjem razvoju osnovnega zdravstvenega varstva, kjer so 
se okrepile zlasti preventiva, medicina dela in šolska zdrav- 
stvena služba. Zaostaja pa še zdravljenje in nega bolnika na 
domu ter zdravstvena vzgoja prebivalstva, informatika ter 
zamanjava iztrošene in nabava nove opreme. Še naprej se 
zmanjšuje obseg bolnišničnega zdravstvenega varstva predv- 
sem na račun skrajševanja ležalne dobe. Prepočasi se uveljav- 
lja dogovorjena delitev dela in specializacija med zdravstve- 
nimi ustanovami. Oskrba prebivalstva z zdravili in sanitetnim 
materialom je zadovoljiva. 

S prenosom obveznosti zagotavljanja pravic iz področja 
socialne varnosti delavcev ter zdravstvenih storitev v zvezi s 
poklicnimi boleznimi in poškodbami na delu na organizacije 
združenega dela (to še ni opravljeno v vseh občina), se je 
povečala zaintresiranost in odgovornost delovnih organizacij 
za doslednejše izvajanje ukrepov varstva pri delu, preprečeva- 
nje poškodb in poklicnih bolezni ter nadzor nad neopraviče- 
nimi izostanki z dela zaradi bolezni, 

V otroškem varstvu so prešli na nov način ugotavljanja 
prispevkov staršev k ceni storitve vzgojnovarstvene organiza- 
cije Ker je ta prispevek določen za celo leto, bi v tem 
sistemu kazalo njegovo višino valorizirati vsaj enkrat med 
letom. 

V zadnjih letih vključevanje otrok v vzgojnovarstvene orga- 
nizacije narašča vedno počasneje, narašča pa številc otrok, ki 
sicer niso redni varovanci VVO, vključeni pa so v različne 
vzgojne programe. 

Število storitev socialnega skrbstva, namenjenih otrokom, 

23. Letos naj bi jih zaposlili 112, v naslednjih letih pa letno od 500 do 700 in 
to iz združenega dela in novih diplomatov iz univerze. 

24. Prispevek staršev je odvisen od dohodka na člana družine, doseženega 
v preteklem letu, in je določen za celo koledarsko leto. Ker pa so v letošnjem 
letu materialni stroški v ceni storitve VVO močno porasli, se je delež, ki ga krije 
interesna skupnost, precej povečal (od 71,5% v letu 1984, na 74,3% v 1. polletju 
leta 1985). Ta razkorak pa vodi vzgojnovarstvene organizacije do težav v go- 
spodarjenju. 
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mladini in starim še vedno narašča. Tudi domovi za stare 
postopoma vključujejo v svoje aktivnosti skrb za stare v kra- 
jevni skupnosti. V prihodnjem obdobju bo v ta namen nujno 
povezati vse dejavnike, ki kakorkoli skrbe za stare. 

Z zmanševanjem investicij ob hkratnem varčevanju izvajal- 
cev je Kulturna skupnost Slovenije v preteklih letih blažila 
realno upadanje sredstev za kulturne dejavnosti, tako da 
obseg kulturne ponudbe ni bistveno upadel. Zmanjševanje 
finančnih sredstev pa onemogoča prednostno financiranje 
dogovorjenih dejavnosti. Izvajalci na posameznih področjih 
se še vedno premalo povezujejo in usklajujejo svoje pro- 
grame, s čimer bi prav tako zmanjšali stroške delovanja. Slabi 
prostorski pogoji, v katerih je večina knjižnic, otežkočajo 
večjo dostopnost knjižnega fonda, prav tako pa še vedno ni 
trdnejše programske povezave med knjižnicami in založni- 
štvom, kar bi omogočalo prehod z izdajanja knjig za individu- 
alnega kupca v izdajanje za knjižnico. Tudi nove oblike delo- 
vanja knjižnic še niso dovolj uveljavljene. 

V telesni kulturi se pojavljajo problemi pri sodelovanju z 
drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, kjer telesna 
kultura predstavlja mejno dejavnost, saj so le-ti vedno manj 
pripravljeni za sodelovanje. To veča tudi probleme pri izkoriš- 
čanju telesnokulturnih objektov, ker so, predvsem šolske telo- 
vadnice, preveč zaprte za telesno-kulturno dejavnost obča- 
nov, predvsem mladine. Šole jih raje dajejo v najem ozdom in 
s tem rešujejo svoje finančne probleme. Zaradi možnosti 
legalnega reševanja statusa vrhunskih športnikov je bil nare- 
jen tudi Družbeni dogovor o skupnih osnovah za samou- 
pravno urejanje položaja kategoriziranih športnikov v SR Slo- 
veniji, ki je v fazi predloga. Z njim bodo urejena vprašanja 
njihove odsotnosti z dela z nadomestili osebnih dohodkov in 
irivalidsko-pokojninsko zavarovanje. 

13. GIBANJE PORABE 

OSEBNI DOHODKI 
Povprečni osebni dohodek na zaposlenega je v Sloveniji v 

prvih sedmih mesecih letošnjega leta nominalno večji za 
86,5% glede na enako obdobje lani, od tega v gospodarstvu 
za 85,8% in v negospodarstvu za 90,1%. Ob izkazani statistični 
rasti cen življenjskih potrebščin je povprečni osebni dohodek 
realno porastel za 6%, pri čemer je treba ta podatek jemati z 
določeno mero previdnosti 25). Ocenjujemo, da bi v vsem letu 
ob nadaljevanju dosedanjih gibanj (ki pa niso usklajena z 
resolucijskimi zahtevami) nominalni osebni dohodki porastli 
za 87% oziroma na zaposlenega za 84%. Ob ocenjeni rasti 
življenjskih stroškov (76%) bi tako realni osebni dohodek 
nazaposlenega dosegel 4,5% rast glede na lansko leto. Reso- 
iucijska izhodišča pa bi glede na siceršnja gibanja poslovnih 
rezultatov terjala uokvirjanje na nižji ravni. Do te bi lahko 
pripeljala le bistveno nižja globalna dinamika osebnih dohod- 
kov v zadnjih mesecih leta oziroma bistveno izboljšani proiz- 
vodni rezultati. 

Sama nominalna gibanja osebnih dohodkov po panogah 
kažejo na razlike v rasti, ki vplivajo na nadaljne širjenje razpo- 
nov v osebnih dohodkih med panogami. Močno prehitevanje 
povprečne rasti osebnih dohodkov je že več let značilno zlasti 
za elektrogospodarstvo, pridobivanje premoga, pridobivanje 
rud barvnih kovin ter porizvodnjo barvnih kovin, medtem ko 
za povprečno rastjo v daljšem obdobju zaostaja rast osebnih 
dohodkov pri proizvodnji prometnih sredstev, proizvodnji 
končnih lesnih izdelkov, proizvodnji končnih tekstilnih izdel- 
kov ter pri proizvodnji obutve in galanterije. 

Primerjava rasti produktivnosti dela z rastjo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu kaže, da v globalu in v vrsti posameznih 
dejavnosti njuna rast ni usklajena ali pa se giblje celo v 
obratni smeri. Takšna neskladja so posledica neurejenih raz- 
mer že v primarni delitvi (tudi monopolnih pojavov), sekun- 
darna delitev (na tekočo porabo in akumulacijo) pa jih z 
odstopanji od predvidenih razmerij v razporejanju dohodka 
še poglablja. 

Usklajevanje osebnih dohodkov izvajalcev družbenih dejav- 
nosti z gospodarstvom poteka postopoma. Doseženo raz- 

25. V strukturi košarice življenjskih potrebščin, ki se upošteva pri Izračunu 
Indeksa cen življenjskih potrebščin, so vgrajeni ponderjl za posamezne dobrine 
na osnovi ankete o potrošnji gospodinjstev Iz 1978. leta, korigirani vsako leto le 
na osnovi rasti cen teh dobrin. 

merje ravni osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih v 
primerjavi z ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu se je v 
povprečju v prvih sedmih mesecih letošnjega leta izboljšalo v 
primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Z dodatnimi sredstvi, 
ki so letos namenjena za usklajevanje, bi tako do konca leta 
odpravili polovico zaostanka osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu. 

V letošnjem letu so bili sprejeti vsi samoupravni sporazumi 
o skupnih izhodiščih za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka na področju gospodarstva, ki pa še niso v celoti 
vgrajeni v samoupravne splošne akte organizacij združenega 
dela. Zato še ni mogoče ocenjevati teh sporazumov, še pose- 
bej ob dejstvu, da so aktivnosti za njihovo vključitev v prakso 
potekale prepočasi in premalo usklajeno. Gibanja osebnih 
dohodkov v tekočem obdobju tako še ne kažejo pričakovanih 
pozitivnih učinkov sporazumov dejavnosti na razporejanje 
dohodka. 

SKUPNA PORABA 
V letošnjo resolucijo smo zapisali, da bo rast sredstev za 

zadovoljevanje skupnih potreb znašala 90% nominalne rasti 
dohodka. Poleg tega so bila z resolucijo opredeljena dodatna 
sredstva za opremo v prednostne izobraževalne in razisko- 
valne programe ter sredstva za valorizacijo denarnih pomoči 
za otroke in nadomestil osebnih dohodkov med porodniškim 
dopustom. Zaradi poglobljenih nesorazmerij med osebnimi 
dohodki v gospodarstvu in osebnimi dohodki v družbenih 
dejavnostih je bilo na julijskem zasedanju republiške skupš- 
čine sprejeto stališče, da se v okviru povečanega priliva sred- 
stev samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
izvede poseben program usklajevanja ravni osebnih dohod- 
kov. Istočasno je bilo opredeljeno še reševanje dodatnih 
nalog (tečajne razlike pri nabavi opreme, regres za stroške 
bivanja v študentskih domovih, povečan vpis na visoke šole), 
za katere se bodo sredstva v letu 1985 zagotavljala tudi izven 
resolucijskega limita. 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb bi se lahko 
povečala pri zdaj ocenjeni 89% celoletni rasti primerljivega 
dohodka za 80%, z upoštevanjem vseh dodatnih nalog pa za 
87% v primerjavi z lanskim letom. Ker so nekatere samou- 
pravne interesne skupnosti lansko leto zaključile s primanj- 
kljaji, bodo manjkajoča sredstva pokrile iz letošnjih prilivov. 
Če upoštevamo še te zaostanke iz lanskega leta, bi to pome- 
nilo rast sredstev za skupno porabo v letošnjem letu v višini 
91%. 

V prvih osmih mesecih se je na računih samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti združilo za 105,5% 
več sredstev kot v enakem lanskem obdobju. Hitreje so se 
povečali prispevki iz dohodka (za 110,3%), nekoliko počas- 
neje pa prispevki iz osebnih dohodkov (za 99,8%). Sredstva 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja so se 
povečala v osmih mescih za 97,6%. Glde na osemmesečna 
gibanja in veljavne prispevne stopnje ter če osebni dohodki 
ne bi presegli z resolucijo opredeljenih okvirov, bi v globalu v 
celem letu samoupravne interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti združile za okoli 102% več sredstev kot lani. To pa 
seveda pomeni, da bi bili pri skupni porabi dogovorjeni okviri 
preseženi za 11 indeksnih točk oziroma za 10 milijard din. Če 
pa se do konca leta ne bi realizirala resolucijsko zastavljena 
delitev pri osebnih dohodkih, bi bilo preseganje še znatno 
večje. 

Zato morajo samoupravne interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti zmanjšati prispevne stopnje iz osebnih dohodkov. 
Morebitne presežke - če bi le nastali - bi morale SIS poraču- 
nati v naslednjem letu v okviru sredstev prihodnjega leta. 
Izobraževalna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost 
Slovenije pa morata uravnavati priliv z ukinitvijo akontacij in 
tudi zmanjšati obračunske prispevne stopnje^za leto 1985, ker 
so bile ob polletju sprejete prispevne stopnje višje, kot bi to 
izhajalo iz prilagajanja novemu sistemu obračunavanja. 

SPLOŠNA PORABA 
Priliv vseh sredstev za splošno porabo je v prvih osmih 

mesecih letos za 77,3% večji kot v enakem obdobju lani. Priliv 
v republiški in občinske proračune je večji za 85% (v republi- 
ški proračun vključno s kotizacijo za 81,2%, v občinske prora- 
čune za 97,5%), direktni odliv temeljnega prometnega davka 
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pa je večji za 52,5%. Visoki priliv v prvih osmih mesecih so v 
veliki'meri posledica nizke dinamike prilivov v prvem polletju 
lanskega leta ter dejstva, da je del obveznosti SR Slovenije iz 
republiškega proračuna zapadel v plačilo že v prvi polovici 
letošnjega leta, kar je v tem času terjalo tudi nekoliko hitrejši 
priliv prihodkov. 

Pri virih sredstev se je predvsem povečal priliv od davka na 
dohodek organizacij združenega dela zaradi obračuna obvez- 
nosti za leto 1984 v mesecu marcu ter nizke osnove v enakem 
lanskem obdobju. Da bi dosegli usklajenost prilivov z resolu- 
cijskimi izhodišči, je v letošnjem juliju, avgustu, septembru in 
oktobru ustavljeno vplačevanje akontacij davka iz dohodka. 
Na strani prilivov se hitro povečuje tudi priliv posebnega 
občinskega davka od prometa proizvodov zaradi povečanega 
deleža odstopljenega posebnega republiškega davka na pro- 
met proizvodov dopolnjevanim občinam. 

Predviden je rebalans bruto republiškega proračuna zaradi 
pokrivanja tečajnih razlik Narodne banke Jugoslavije v višini 
1.526 mio din ter povečane kotizacije SR Slovenije skladno z 
rebalansom zveznega proračuna. Rebalans zveznega prora- 
čuna povečuje kotizacijo SR Slovenije za 5.947 mio din, tako 
da celotna obveznost iz naslova kotizacije v letu 1985 znaša 
36.947 mio din. Ocenjujemo, da priliv od temeljnega promet- 
nega davka kljub povečanju nekaterih stopenj ne bo zadoščal 
za pokritje celotne kotizacije. 

Predviden je tudi rebalans neto republiškega proračuna in 
povečanje dogovorjene porabe v občinah skladno z ocenjeno 
celoletno rastjo primerljivega dohodka gospodarstva na pod- 
lagi periodičnega obračuna za devet mesecev. Na osnovi 
sedanje ocene celoletne rasti primerljivega dohodka in upo- 
števaje določilo letošnje resolucije, da rast sredstev za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb v SR Sloveniji lahko 
doseže 90% nominalne rasti dohodka, bi sredstva splošne 
porabe v SR Sloveniji lahko porasla za 80,1% v primerjavi z 
letom 1984. 

14. DELiTEV DOHODKA V GOSPODARSTVU 
Pri oceni možnih razmerij v oblikovanju in razporejanju 

dohodka v vsem letošnjem letu moramo upoštevati, da bo 
visoka nominalna rast finančnih pokazateljev poslovanja 
predvsem rezultat visoke splošne rasti cen, saj realna gibanja 
v proizvodnji omogočajo zgolj predvidevanja, da bo v letoš- 
njem letu dosežena približno 1,8% rast družbenega proiz- 
voda. Na oceno finančnih rezultatov poslovanja do konca 
letošnjega leta vpliva seveda tudi novi obračunski sistem, ki v 
pogojih visoke splošne ravni cen le delno odpravlja inflacijsko 
financiranje porabe. Obračunski sistem ter drugi s sistemom 
obračuna dohodka povezni zakoni ne rešujejo vseh posledic 
inflacijskih izmaličenj, do katerih prihaja tako na strani raču- 
novodsko izkazanih prihodkov kot na strani odhodkov. 

Na osnovi letošnjih pogojev gospodarjenja ter tekočih 
gospodarskih gibanj za zdaj ocenjujemo, da bodo organiza- 
cije združenega dela gospodarstva v vsem letu realizirale za 
84,5% večji celotni prihodek kot leto poprej26. Na dinamiko 
oblikovanja in delitve celotnega prihodka v letošnjem letu, 
poleg visoke rasti cen, pomembno vpliva sprememba na 
področju prikazovanja prihodkov od prodaje trgovskega 
blaga ter nabavne vrednosti trgovskega blaga. Neprimerlji- 
vost teh podatkov z izkazanima podatkoma v preteklem letu 
bo vplivala tako, da bo v zaključnem računu gospodarstva 
izkazana nižja rast celotnega prihodka in porabljenih sred- 
stev, kot pa bo dejansko realizirana v drugih področjih (ne 
upoštevajoč področje trgovine). V globalu bodo tako po seda- 
njih ocenah porabljena sredstva (brez amortizacije) v gospo- 
darstvu porasla za okoli 83% (kar je za 1,5 indeksne točke 
počasneje od rasti celotnega prihodka). Izkazan odnos med 
porabljenimi sredstvi in celotnim prihodkom deformirajo tudi 
nižje izkazane rasti nabavne vrednosti trgovskega blaga ter 
velikost učinka revalorizacije zalog surovin in materiala, ki je 
predvsem odvisen od strukture virov financiranja zalog ter od 
dohodkovne sposobnosti posameznih OZD. 

Na tej osnovi bi bil doseženi bruto dohodek v gospodarstvu 
v letošnjem letu po sedanjih ocenah višji za 88,5%. Pri oceni 
gibanja sredstev amortizacije do konca letošnjega leta upo- 

26. Ocene dinamike elementov oblikovanja In delitve dohodka gospodarstva 
v letu 1985 le narejena na osnovi primerljivih (v skladu z novim obračunskim 
sistemom) podatkov za leto 1984. 

števamo, da morajo ta sredstva zagotavljati tudi del zapadlih 
tečajnih razlik iz naslova kreditov za osnovna sredstva. Ven- 
dar pa menimo, da obstoječi način obračuna amortizacije v 
pogojih visoke inflacije ne zagotavlja enostavne obnove 
osnovnih sredstev. Upoštevaje tudi zakonsko možnost manj- 
šega obračuna amortizacijskih sredstev v OZD z izgubo, oce- 
njujemo, da bodo vsa sredstva amortizacije v gospodarstvu, ki 
jih po novem obračunskem sistemu v celoti nadomeščajo iz 
celotnega prihodka, v letošnjem letu za okoli 85% višja kot 
leto poprej. 

Ob taki oceni rasti sredstev amortizacije bi doseženi doho- 
dek v gospodarstvu v letošnjem letu porastel za 89%. Celo- 
letna rast doseženega dohodka je po resolucijskih izhodiščih 
okvir za globalno rast sredstev za osebne dohodke, skupno in 
splošno porabo. Sredstva za splošno porabo v republiki 
(republiški in občinski proračuni) bi v celem letu v globalu po 
tem izračunu lahko porasla za okoli 80%, prav tako tudi 
sredstva za bruto osebne dohodke in skupno porabo delavcev 
v TOZD. To bi pomenilo okoli 78% rast neto osebnih dohod- 
kov oziroma realni neto osebni dohodek na zaposlenega na 
novoju leta 1984. Celoletna rast sredstev samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti bi ob upoštevanju 
resolucijskih izhodišč ter upoštevaje dodatna sredstva za 
revalorizacijo porodnin in denarnih pomoči za otroke ter 
dodatnih sredstev za opremo v izobraževalni in raziskovalni 
dejavnosti, lahko porastla za okoli 91%. Sredstva SPIZ, ki 
upoštevajo planirano delno valorizacijo pokojnin, pa bi lahko 
porasla za okoli 190%. Če bi se uresničila resolucijska izho- 
dišča v delitvi dohodka, bi gospodarstvo v letošnjem letu 
oblikovalo za 106,5% večja sredstva za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve. Skupaj s sredstvi amortizacije pa za 
97% več sredstev, namenjenih za reprodukcijo v gospodar- 
stvu. 

Če pa bi se do konca leta nadaljevala dosedanja gibanja 
osebnih dohodkov (katerih rast doslej ni bila usklajena z 
doseženimi delovnimi in poslovnimi rezultati), skupne in 
splošne porabe ter ostalih pogodbenih obveznosti iz dohodka 
(ki pa imajo svoja avtonomna gibanja) kaže, da vse oblike 
porabe skupaj ne bi zaostajale za rastjo primerljivega 
dohodka. Taka delitev bi dala samo 73% rast sredstev akumu- 
lacije oziroma 78,5% rast sredstev za reprodukcijo v gospo- 
darstvu. S tem ne bi uresničili enega od ključnih izhodišč 
letošnje resolucije - ohranitev realnega obsega akumulacije 
na lanskoletni ravni. Zato je potrebno, da do konca letošnjega 
leta delitvena razmerja v razporejanju dohodka v čim večji 
meri uskladimo z doseženimi rezultati v proizvodnji, produk- 
tivnosti dela, izvozu ter gospodarjenju z družbenimi sredstvi, 
saj edino tako lahko ohranimo realno vrednost sredstev za 
akumulacijo kot osnovo za uspešnejši start v novo srednje- 
ročno plansko obdobje. 

Ocena celoletnih razmerij v oblikovanju in delitvi dohodka 
gospodarstva daje, kljub opisanim nesorazmerjem v finanč- 
nih in materialnih odnosih, videz, da reprodukcijski proces 
gospodarstva poteka brez velikih pretresov. Zato opozarjamo, 
da so navidezno ugodni odnosi pretežno rezultat visoke infla- 
cije, ki omogoča gospodarstvu poravnavo obveznosti vseh 
vrst oziroma pokrivanje finančnih neravnovesij. Osnovni pro- 
blemi finančnega in materialnega neravnovesja pa se tudi na 
pragu naslednjega leta kažejo skozi povečevanje izgub, v 
nezagotavljanju enostavne obnove osnovnih sredstev, v 
pomanjkanju obratnih sredstev, v neusklajevanju porabe z 
razpoložljivimi sredstvi in inflacijskimi trendi. Novi obračunski 
sistem ter drugi predpisi (zakon o amortizaciji, zakon o obrat- 
nih sredstvih) le delno rešujejo inflacijska izmaličenja, ki se 
bodo skozi oblikovanje in delitev dohodka v letošnjem letu 
odražala predvsem v večji porabi, kot je bila z resolucijo 
začrtana. Večji obseg porabe pa v delitvenih razmerjih 
pomeni realizacijo nižjega realnega obsega akumulacije od 
lanskoletne ravni. Letošnji izpad načrtovanih sredstev akumu- 
lacije (in s tem slabšo startno osnovo v novem srednjeročnem 
planskem obdobju) bo moralo gospodarstvo nadoknaditi z 
večjo proizvodnjo v naslednjem letu ter z doseganjem 
dohodka na kvalitetnejših osnovah. V primeru doseganja 
dohodka samo na inflacijskih osnovah bi bilo možnov izpad 
akumulacije nadoknaditi samo na osnovi zmanjševanj vseh 
oblik porabe iz dohodka. 
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15. NARODNO GOSPODARSKI BILANČNI VIDIKI 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA V LETU 1985 

Bilančni izračuni, v katerih smo analizirali, s čim je SR 
Slovenija v preteklih letih pravzaprav razpolagala in kako so 
bila razpoložljiva sredstva razporejena med posamezne 
oblike končne porabe, so pokazali, da smo v preteklih letih pri 
oblikovanju družbenega proizvoda in njegovi razporeditvi v 
SR Sloveniji imeli opraviti s precej neugodnimi razmerji. V 
pogojih visoke in stalno rastoče inflacije je ob sicer izredno 
visokem nominalnem povečanju družbenega proizvoda (v šti- 
rih letih skupaj je vrednost družbenega proizvoda porasla 
skoraj štirikrat), njegov realni obseg po padcu v letih 
1981-1983 v preteklem letu komaj dosegel realno raven iz leta 
1980. Hkrati pa se je v razporeditvi družbenega proizvoda 
spričo povečanih neto odlivov sredstev v tujino, pa tudi v 
fedracijo in druge SR in SAP, realni obseg razpoložljivih 
srestev za vse oblike končne potrošnje v SR Sloveniji precej 
zmanjšal. Pri tem je bil največji realni padec pri investicijah v 
osnovna sredstva (v štirih letih skupaj za okoli 35%), pri 
osebnem standardu prebivalstva za okoli 18%, družbenem 
standardu pa za okoli 23%. Hkrati se je v delitvi družbenega 
proizvoda močno povečal delež prirasta vrednosti zalog v 
gospodarstvu. 

Ob pripravi t. im. splošnih bilanc sredstev za leto 1985, ki so 
bile podlaga za materialne okvire razvoja, opredeljene v reso- 
luciji, so bilančni izračuni in ocene kazale, da se bodo letos 
razmerja pri oblikovanju in razporeditvi družbenega proiz- 
voda in razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji v primerjavi s 
preteklim letom še nadalje zaostrila. Računali smo s tem, da 
bomo ob nadaljnjem saniranju naše zunanje zadolženosti (ki 
bo tudi letos zahtevala dodaten neto odliv dela družbenega 
prizvoda v tujino) v letošnjem letu v celotni Jugoslaviji pristo- 
pili k intenzivnemu izvajanju programa ukrepov za notranjo 
finančno konsolidacijo gospodarstva, ki bo zahteval precejš- 
nja sredstva in bo tako dodatno zmanjšal razpoložljiva sred- 
stva za vse oblike končne potrošnje v Sloveniji. 

Sedanje ocene in bilančni izračuni za leto 1985, ki izhajajo 
iz dokončnih oziroma novejših podatkov za leto 1984 in upo- 
števajo dosežena gibanja v prvih osmih mesecih letos ter 
doslej znane ocene in prisotne tendence v razvoju do konca 
letošnjega leta pa kažejo, da se bodo pri oblikovanju in 
razporeditvi razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji - v primer- 
javi s predvidevanji ob pripravi resolucije - oblikovala precej 
drugačna razmerja: 

- udeležba v družbenem proizvodu v % 
1984 

ocena" 
1985 

resolucija ocena 
DRUŽBENI PROIZVOD 100,0 100,0 100,0 
Neto odlivi sredstev v tujino 2,7 1,8 2,1 
Neto odlivi sredstev v federaci- 
jo in v druge SR in SAP 7,3 8,0 7,2 
Sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela - 5,2 2,1 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
ZA KONČNO POTROŠNJO V 
SR SLOVENIJI 90,0 85,0 88,6 
od tega: 

- osebna potrošnja 36,7 36,0 36,7 
- materialni izdatki neproiz- 
vodnih dejavnosti 8,6 8,5 8,7 
- ustvarjenje investicije v os- 
novna sredstva 21,3 21,2 19,2 
vtem: 
- proizvodne investicije 14,0 14,0 13,0 
- povečanje zalog 23,4 19,3 24,0 

Sedanje ocene nominalnih tokov v gospodarstvu kažejo, da 
bo letos - v razmerah znatno višje rasti cen od predvidene ob 
pripravi resolucije — dosežena okoli 88,5% nominalna rast 
družbenega proizvoda, realni družbeni proizvod v SR Slove- 
niji pa bo po sedanjih ocenah porastel največ za okoli 1,8%, 
kar je manj kot je bilo zastavljeno z resolucijo, oziroma znatno 
izpod okvirov, ki bi omogočili hkrati postopno realno rast 
vseh oblik tekoče porabe (osebne, skupne in splošne porabe) 
ter ohranjanje realnega obsega naložb v osnovna sredstva 

vsaj na lanskoletni ravni (to je t. i. višja resplucijska varianta, 
ki je nakazala, da bi bilo takšne cilje možno doseči le ob okoli 
5% realni rasti družbenega proizvoda). 

Ob takšni nominalno napihnjeni, toda realno precej skrom- 
nejši rasti družbenega proizvoda, bo po sedanjih ocenah 
prišlo do manjšega padca deleža razpoložljivih sredstev za 
vse oblike končne potrošnje v SR Sloveniji kot je bilo predvi- 
deno ob pripravi resolucije. Skupni neto odliv sredstev iz SR 
Slovenije bo po sedanjih ocenah znašal okoli 9,3% družbe- 
nega proizvoda (ob pripravi resolucije smo računali z neto 
odlivom okoli 9,8%), hkrati pa bodo sredstva za tako imeno- 
vano finančno sanacijo združenega dela in bank (zanjo naj bi 
po izračunih ob pripravi resolucije namenili prek 5% družbe- 
nega proizvoda) v letošnjem letu dejansko angažirala le okoli 
2% družbenega proizvoda. 

Pri ocenah prilivov in odloviv sredstev v tujino sedaj razpo- 
ložljivi podatki kažejo, da bo neto odliv sredstev v tujino 
nekoliko večji kot smo računali ob pripravi resolucije. Do 
konca letošnjega leta bo SR Slovenija odplačala v tujino okoli 
322 milijonov $ zapdalih posojil (od tega okoli 182 milijonov S 
glavnice in 140 milijonov obresti27), kar je za preko 80 milijo- 
nov $ več kot smo ocenjevali ob pripravi resolucije. Hkrati 
bomo po sedanjih ocenah iz tujine pridobili okoli 110 milijo- 
nov $ srednjeročnih in dolgoročnih posojil, to je manj kot smo 
računali ob pripravi resolucije. Ob doseženih naporih za 
povečanje konvertibilnega izvoza se letos v primerjavi z lan- 
skim letom povečuje tudi neto odliv akumulacije v tujino iz 
naslova kreditiranja izvoza, čeprav bo ta odliv glede na 
manjšo doseženo rast izvoza nekoliko manjši kot smo predvi- 
devali ob pripravi resolucije. 

Ocene prilivov in odlivov sredstev v federacijo in v druge SR 
in SAP kažejo, da bo neto odliv sredstev v federacijo nekoliko 
nižji od predvidevanj ob pripravi resolucije predvsem zaradi 
relativno nekoliko nižjih obveznosti do zveznega proračuna v 
primerjavi z družbenim proizvodom, ki so odraz višje rasti cen 
oziroma višje rasti nominalnega družbenega proizvoda v SR 
Sloveniji glede na povprečje Jugoslavije28. 

Poleg odlivov sredstev v tujino, v federacijo in v druge 
republike smo ob pripravi resolucije ocenjevali, da bomo 
letos v skladu z izvajanjem prve faze dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije v celotni Jugoslaviji začeli intenziv- 
neje izvajati ukrepe za finančno konsolidacijo gospodarstva 
in bank (to je k sanaciji velikih izgubašev, pokrivanju nakopi- 
čenih tečajnih razlik v gospodarstvu, poslovnih bankah in 
zlasti v Narodni banki Jugoslavije ter k izvajanju vrste drugih 
ukrepov za finančno ozdravitev združenega dela), za kar bi v 
SR Sloveniji po tedanjih ocenah morali letos nameniti preko 
5% družbenega proizvoda. Sedanje ocene pa kažejo, da v 
Jugoslaviji program celovite finančne konsolidacije še ni 
dozorel in da se njegovo izvajanje odlaga v prihodnje srednje- 
ročno obdobje. Na tej osnovi sedanje ocene kažejo, da bo 
letos za pokrivanje izgub in tečajnih razlik (vključno z obvez- 
nostmi SR Slovenije za pokrivanje tečajnih razlik NBJ) namer 
njeno le okoli 2% družbenega proizvoda. 

Ob upoštevanju vseh teh odlivov bo za vse oblike končne 
porabe v SR Sloveniji letos ostalo na razpolago okoli 88,6% 
družbenega proizvoda, medtem ko smo ob pripravi resolucije 
računali, da ta delež ne bo presegel 85%. 

Pri razporeditvi tako razpoložljivih sredstev se bodo ob 
upoštevanju sedaj razpoložljivih podatkov in ocen glede giba- 
nja posameznih oblik končne potrošnje oblikovala naslednja 
razmerja: 

Sredstva za osebno potrošnjo prebivalstva naj bi v skladu z 
izhodišči resolucije glede na dosežene rezultate v proizvodnji 
v letošnjem letu v globalu ohranila doseženo realno raven iz 
preteklega leta, s čimer bi se seveda njihova udeležba v delitvi 
družbenega proizvoda po resolucijskih izhodiščih nekoliko 
znižala v primerjavi z letom 1984. Dosežena gibanja na 
področju oblikovanja sredstev za osebno potrošnjo, zlasti še 
gibanje osebnih dohodkov, pa kažejo, da bi sredstva, ki bodo 
v končni delitvi razpoložljivih sredstev namenjena za osebno 

27. Po ocenah Narodne banke Slovenije, ki upoštevalo ocenjene učinke 
refinanciranja dela zapadlih posojil, čeprav ie niso dokončno dogovorjeni 
pogoji refinanciranja s strani mednarodnih finančnih Institucij. 

28. Ob sicer povečanih absolutnih obveznostih SR Slovenije do zveznega 
proračuna, kot Izhajalo Iz zadnjega rebalansa proračuna federacije za letošnje 
leto, se bo spričo višje rasti cen In s tem tudi nominalne rasti dohodka In 
družbenega proizvoda v SR Sloveniji delež teh obveznosti v ocenjenem nomi- 
nalnem družbenem proizvodu relativno nekoliko zmanjšal. 
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potrošnjo, ohranita svoj delež v družbenem proizvodu iz pre- 
teklega leta, njihova realna rast - če v izračunu upoštevamo 
ocenjena gibanja/jiHadno izkazanega statističnega indeksa 
življenjskih stroškov do konca leta (ki izkazuje precej nižjo 
dinamiko rasti od ocenjenega globalnega deflatorja družbe- 
nega proizvoda) - pa bo višja od realne rasti družbenega 
proizvoda. 

Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti, ki vključujejo 
vse materialne stroške družbenih dejavnosti, splošne porabe 
in ostalih neproizvodnih dejavnosti, bodo kot kaže v letoš- 
njem letu nekoliko povečali svojo udeležbo v družbenem 
proizvodu, kar kaže, da se bo letos položaj teh dejavnosti v 
primerjavi z lanskim letom, kot tudi v primerjavi s predvideva- 
nji letošnje resolucije, relativno nekoliko izboljšal. 

Povsem nasprotna pa so letošnja razmerja na področju 
materialnih naložb. Investicije v osnovna sredstva, ki so v 
zaostrenih odnosih pri oblikovanju razpoložljivih sredstev za 
materialne naložbe realno močno upadale že vse od leta 1980 
dalje (njihova udeležba v ustvarjenem družbenem proizvodu 
se je od leta 1980 do 1984 znižala kar za tretjino - od 31% 
družbenega proizvoda v letu 1980 na 21% v letu 1984), bodo v 
letošnjem v globalu dodatno znižale udeležbo v ustvarjenem 
družbenem proizvodu za cela dva odstotka. To je precej več, 
kot je bilo predvideno v letošnji resoluciji. V tem okviru bodo 
proizvodne investicije v osnovna sredstva v pogojih znatno 
višje rasti cen investicijskih dobrin od sicer visoke splošne 
rasti cen29 v letošnjem letu realno padle za okoli 10%, medtem 
ko naj bi po izhodiščih resolucije ohranile vsaj realno raven iz 
leta 1984. Tako bodo investicije v osnovna sredstva v gospo- 
darstvu (ki so še leta 1980 presegale raven sredstev za eno- 
stavno reprodukcijo za preko 70%, v letu 1984 pa le še za okoli 
15%) v letošnjem letu zdrknile praktično na raven sredstev za 
enostavno reprodukcijo. Eden od poglavitnih razlogov za 
tako zaostrena razmerja je precej nižja rast akumulacije v 
gospodarstvu kot posledica ohlapnejše delitve dohodka v 
korist tekoče porabe. Drug razlog so tudi nezadostna amorti- 
zacijska sredstva, ki tudi v letošnjem letu verjetno ne bodo 
zagotavljala enostavne obnove osnovnih sredstev, kar ob vse 
bolj pičlih sredstvih, ki se iz kreditnega potenciala bank in iz 
tujih virov namenjajo za dolgoročne naložbe v gospodarstvo, 
povzroča v letošnjem letu močno realno krčenje skupno obli- 
kovanih dolgoročnih sredstev za reprodukcijo. Če se ob tem 
upošteva še povečan neto odliv akumulacije v tujino iz 
naslova kreditiranja izvoza in odplačil zapadlih tujih posojil, 
odliv akumulacije v druge SR in SAP iz naslova skupnih 
vlaganj in prispevka za pospeševanje gospodarskega razvoja 
manj razvitih SR in SAP Kosovo, pokrivanje izgub in tečajnih 
razlik ter pokrivanje obratnih sredstev z dolgoročnimi viri, bo 
tako v letošnjem letu gospodarstvo SR Slovenije v globalu 
razpolagalo le z okoli 73,5% več sredstev za naložbe v 
osnovna sredstva, ki bodo tako zadoščala le za okoli 10% 
realno manjši obseg naložb kot v letu 1984. Tolikšno realno 
krčenje razpoložljivih sredstev za naložbe v letošnjem letu pa 
seveda pomeni močno poslabšano startno osnovo v nasled- 
nje srednjeročno obdobje na področju naložbene dejavnosti. 

Ob takšnem znižanju deleža investicij v osnovna sredstva v 
ustvarjenem družbenem proizvodu se bodo po sedanjih oce- 
nah v letošnjem letu še nadalje močno povečala sredstva, ki 
jih gospodarstvo namenja za povečanje zalog in drugih obrat- 
nih sredstev. To kaže, da se v pogojih visoke in stalno rastoče 
inflacije tudi v letošnjem letu nadaljuje trend povečevanja 
deleža vrednosti zalog gospodarstva v družbenem proizvodu. 
Od leta 1980, ko je gospodarstvo od celotne ustvarjene vred- 
nosti družbenega proizvoda za povečanje vrednosti zalog 
namenilo okoli 12%, je ta delež v letu 1984 dosegel skoraj 
23,5% družbenega proizvoda. Po sedanjih ocenah bo v letoš- 
njem letu v pogojih, ko dosegamo doslej najvišjo rast cen 
gospodarstvo v povečanje vrednosti zalog namenilo okoli 
24% celotne vrednosti ustvarjenega družbenega proizvoda 
(kar je že za dobre 4 odstotne točke več kot bo znašal delež 
vseh investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu). 

Tolikšno vrednostno povečanje zalog v zadnjih letih pa ni le 
odraz fizičnega povečevanja zalog v gospodarstvu (ki sicer 
zlasti v letošnjem precej rastejo), pač pa predvsem posledica 

29. Ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu cene Investicijskih dobrin porasle 
za okoli 90 do 95%, kar je za skoraj 10 odstotnih točk hitreje od globalnega 
deflatorja družbenega proizvoda. 

visoke in stalno rastoče inflacije, ki je ob slabi učinkovitosti 
poslovanja z obratnimi sredstvi, likvidnostnih težavah, nesta- 
bilnih in nerednih dobavah, pa tudi možnostih, ki jih je dajal 
obračunski sistem (da se s povečanjem vrednosti zalog lahko 
ustvarja fiktivno večji dohodek) dejansko povzročala in omo- 
gočala stalno povečevanje deleža vrednosti zalog. V takšnih 
razmerah in v pogojih, ko gospodarstvo v delitvi dohodka 
zmanjšuje realni obseg akumulacije ob vseh že omenjenih 
problemih (povezanih z oblikovanjem razpoložljivih sredstev 
za materialne naložbe), se posebej izpostavlja problem, kako 
zagotoviti trajne in dolgoročne vire za pokritje povečanih 
zalog kot sicer zahtevajo določila zakona o obratnih sred- 
stvih. Izhod iz te situacije je verjetno možen samo v pogojih 
bistveno nižje stopnje inflacije in s tem v stabilnejših pogojih 
gospodarjenja, ki gospodarstvu ne bodo več omogočali ali ga 
silili v nenehno povečevanje vrednosti zalog, hkrati pa mu 
bodo omogočili ustvarjanje večje akumulacije in s tem tudi 
večjih razpoložljivih lastnih dolgoročnih sredstev, namenje- 
nih za naložbe v osnovna in v trajna obratna sredstva. 

16. SLOVENSKO GOSPODARSTVO IN NJEGOVA 
VPETOST V JUGOSLOVANSKI GOSPODARSKI 
PROSTOR V LETIH 1985 IN 1986 

Za slovensko gospodarstvo so tudi v letošnjem letu glede 
na trende v celotnem jugoslovanskem gospodarskem pro- 
storu značilne nekatere specifičnosti - tako v gospodarjenju 
kot tudi v tistih elementih, ki opredeljujejo dimenzije tekočih 
razvojnih odločitev v proizvodnji, delitvi in potrošnji. Globalno 
vzeto je za Slovenijo značilno, da ima skorajda polno zaposle- 
nost, relativno maniši - čeprav še vedno močan - pritisk 
finančnih »dubioz« , manjšo stopnjo obremenitve z zadolže- 
nostjo v tujini od povprečne in z dolgoletno izvozno narav- 
nano koncepcijo dosežen bistveno večji obseg izvoza na 
enoto družbenega proizvoda (to za združeno delo opredeljuje 
tudi nekatere druge kvalitativne zahteve). Po drugi strani ima 
relativno izčrpano gospodarstvo z visoko stopnjo odpisanosti 
opreme in pešanjem globalne proizvodne moči v zadnjem 
času. To pogojuje potrebo močnejšega tehnološkega in 
kadrovskega prestrukturiranja in obnove ter iskanja takšnih 
poti diferenciacije, da bo ta močneje v prid kvalitetnejšemu 
delu gospodarstva, ki mora postati gonilna sila za to, da bi 
lahko speljali stabilizacijske opredelitve. 

Finančni pokazatelji iz zaključnih in periodičnih obračunov 
gospodarstva po republikah in avtonomnih pokrajinah 
kažejo, da je delež slovenskega gospodarstva v celotnem 
prihodku jugoslovanskega v obdobju 1980-1983 zaradi 
hitrejše rasti cen proizvajalcev industrijskih proizvodov v 
celotni Jugoslaviji kot v SR Sloveniji upadal. V prvi polovici 
leta 1985 pa beležimo za slovensko gospodarstvo s stališča 
primarne delitve (cene) nekoliko ugodnejše razmere, kar se 
odraža tudi v rasti celotnega prihodka. Delež porabljenih 
sredstev v celotnem prihodku je v Sloveniji v prvem polletju 
letos nižji kot v vsej Jugoslaviji, ne glede na to da sta rast 
stroškov za porabljene surovine in material, kakor tudi njihov 
delež v celotnem prihodku v Sloveniji višja kot v vsej Jugosla- 
viji. Posledica takih gibanj je trenutno rahlo izboljšan dohod- 
kovni položaj slovenskega gospodarstva v okviru jugoslovan- 
skega. Obenem dosega Slovenija najvišji delež izvoza v struk- 
turi celotnega prihodka in naraščajoč delež izvoza v skupnem 
jugoslovanskem izvozu, še zlasti na konvertibilno področje. 
Slovensko gospodarstvo je z 12,8% zaposlenih v Jugoslaviji 
ustvarilo v prvi polovici letošnjega leta 18% jugoslovanskega 
celotnega prihodka, 21,9% jugoslovanskega izvoza in kar 
26,1% jugoslovanskega konvertibilnega izvoza). 

V delitvi dohodka je v primerjavi s celotnim jugoslovanskim 
slovensko gospodarstvo nekoliko zmanjšalo delež akumula- 
cije in nekoliko povečalo delež osebnih dohodkov. Ne glede 
na to, da Slovenija izmed vseh republik in avtonomnih pokra- 
jin še vedno namenja najmanjši delež razporejenega dohodka 
za osebne dohodke in da so realni osebni dohodki v preteklih 
letih v Sloveniji padali bolj kot v vsej Jugoslaviji, pa se letošnja 
delitev odraža v relativnem padanju akumulacije na delavca, 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti slovenskega 

30. Gre za nepokrite pa tudi pokrite Izgube, nepokrite vire sredstev, trajno 
neuporabljena osnovna sredstva, negativne tečajne razlike v gospodarstvu in 
pri bankah, prenizko obračunano amortizacijo In zaloge, primanjkljaj trajnih 
obratnih sredstev itd. 
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gospodarstva v primerjavi s celotnim jugoslovanskim. Ome- 
njeni pokazatelji še vedno znatno presegajo jugoslovansko 
povprečje (tako je slovensko gospodarstvo presegalo v prvem 
polletju 1984 poprečno jugoslovansko raven akumulacije na 
delavca za 39,5%, v prvem polletju 1985 za 38,1%. Jugoslo- 
vansko raven akumulativne sposobnosti je v prvem polletju 
1984 presegalo za 15,4%, v prvem polletju 1985 pa za 9,7%). 
Pri kazalcih kot so: ustvarjeni dohodek na delavca, družbeni 
proizvod na delavca, izguba na delavca in stopnja zadolženo- 
sti, pa se razkorak povečuje. Tako je slovensko gospodarstvo 
v primerjavi s celotnim jugoslovanskim v prvem polletju letoš- 
njega leta ustvarilo za 40% višji dohodek na delavca (leto 
poprej za 35,2%), za 42,7 manjšo izgubo na delavca (leto 
poprej za 17,3%), stopnja zadolženosti pa je bila za 27,9% pod 
jugoslovanskim poprečjem (v enakem lanskem obdobju za 
27,1%) Družbeni proizvod na delavca je bil po predhodnih 
rezultatih v letu 1984 za 24,3% višji kot v vsej Jugoslaviji, v letu 
1983 za 20,6%. S tem je deloma opredeljena tudi specifičnost 
pogojev za določene družbeno ekonomske odločitve, ki se 
uveljavljajo na doseženi stopnji družbeno ekonomskih odno- 
sov ob takih materialnih temeljih. 

Gospodarsko sodelovanje v okviru celotnega jugoslovan- 
skega prostora poteka na nekaterih področjih uspešno. Zna- 
nih vzrokov, ki že vrsto let zavirajo intenzivnejše in kvalitet- 
nejše medsebojno sodelovanje gospodarstev republik in avto- 
nomnih pokrajin pa tudi v letu 1985 nismo odpravili, tako da 
se bo njihovo negativno delovanje preneslo tudi v leto 1986. 
Po posameznih področjih oziroma v odnosih s posameznimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama se v letošnjem letu 
pojavljajo tudi nekateri novi problemi. 

Velja omeniti poslabšano sodelovanje organizacij združe- 
nega dela iz naše republike s tistimi iz SR Bosne in Hercego- 
vine na energetskem področju, kjer je vsekakor potrebno 
izgladiti poti za uspešnejše sodelovanje na osnovi samou- 
pravnega sporazumevanja o združevanju dela in sredstev tudi 
za daljše obdobje vnaprej. 

Na tistih področjih sodelovanja, kjer ponudba proizvodov 
presega povpraševanje, prihaja do dodatnega zapiranja v 
republiške meje v smislu zagotavljanja prednostnega polo- 
žaja lastnim organizacijam združenega dela (nižje cene repro- 
dukcijskih materialov, ugodnejši prodajni pogoji, zagotavlja- 
nje kreditnih sredstev ipd.). 

Za izpolnitev zakonske obveznosti SR Slovenije za hitrejši 
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je 
bilo v letu 1985 (na osnovi do konca avgusta 1985 sklenjenih 
in verificiranih samoupravnih sporazumov) angažiranih s SR 
Makedonijo 94%, SAP Kosovo 91% in SR Bosno in Hercego- 
vino 43% sredstev, ki jih lahko organizacije združenega dela 
(50% od zakonsko predpisane obveznosti) usmerijo v skupna 
vlaganja. S SR Črno goro nismo uspeli do konca avgusta 1985 
skleniti in verificirati nobenega samoupravnega sporazuma, 
ki bi v tem letu angažiral kakršnakoli sredstva na tej osnovi. 
Ne glede na zelo različen potek skupnih vlaganj kaže, da bo 
na osnovi že predlaganih programov možno še v letu 1985 
skleniti in verificirati vrsto samoupravnih sporazumov, tako 
da bi bilo lahko, v vsem letu 1985 angažiranih s SR Makedo- 
nijo 177%, SAP Kosovo 105%, Črno goro 97% in SR Bosno in 
Hercegovino 74% sredstev, ki jih je možno usmeriti v skupna 
vlaganja. 

Lahko zaključimo, da bo v letu 1985 možno s SR Makedo- 
nijo združevanju namenjena sredstva bistveno preseči (dovo- 
ljen odstotek preseganja je še stvar dogovora), s SAP Kosovo 
ugoden proces združevanja dela in sredstev še nadalje izbolj- 
šati in s SR Črno goro, nadoknaditi popoln zastoj v prvih 
osmih mesecih in angažirati pretežni del združevanju name- 
njenih sredstev. Podobno kot v letu 1984 pa bodo tudi v letu 
1985 rezultati združevanja dela in sredstev s SR Bosno in 
Hercegovino skromnejši. 

17. REGIONALNI RAZVOJ IN NJEGOVO 
USKLAJEVANJE V SLOVENIJI 

Regionalni razvoj se le delno usklajuje. To se odraža tako v 
prešibki dinamiki razvoja manj razvitih območij, kot tudi v 
različni stopnji prilagajanja posameznih območij tekočim 
gospodarskim razmeram. 

Zadnji razpoložljivi podatki za leto 1985 kažejo, da na manj 
razvitih območjih v globalu še naprej hitreje od poprečja raste 
zaposlovanje. Rezultati v gospodarski rasti so manj ugodni, 

kar kažejo tudi predhodni podatki o rasti družbenega proiz- 
voda združenega dela za leto 1984. Vzroki za manjšo učinko- 
vitost gospodarjenja na manj razvitih območjih so med dru- 
gim tudi v skromnih vlaganjih v tem srednjeročnem obdobju, 
zlasti v perspektivne in dohodkovno intenzivnejše gospodar- 
ske zmogljivosti. Delež investicij na manj razvita območja v 
skupnih investicijah se v letih 1981-1984 zmanjšuje, na manjši 
obseg vlaganj pa kažejo tudi podatki o odobrenih kreditih 
Ljubljanske banke za prvo polletje 1985 ter podatki o 
pomembnejših investicijskih objektih v teku, kar je razvidno 
tudi iz grafičnega prikaza. 

Skromnejši gospodarski razvoj skupaj z nekaterimi nereše- 
nimi problemi v gospodarski infrastrukturi opredeljuje izho- 
dišče za oblikovanje politike hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij v prihodnjem srednjeročnem obdobju. V zvezi s tem 
bo Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije celovito poro- 
čilo o uresničevanju politike hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij v obdobju 1981-85, ki bo ena od podlag za konkreti- 
zacijo nalog in obogatitev pospeševalnih ukrepov v okviru 
priprave dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-90. 

Zaradi različne gospodarske strukture pa tudi kvalitete 
učinkovitosti gospodarjenja ter zaradi različne stopnje prila- 
gajanja gospodarstva tekočim gospodarskim razmeram so 
tudi med posameznimi območji oziroma občinami v uspešno- 
sti poslovanja večje razlike. To potrjujejo tudi poslovni rezul- 
tati gospodarstva v letošnjem letu31. 

Znatno višjo rast primerljivega dohodka kot v povprečju SR 
Slovenije so v prvem polletju dosegli v občinah Jesenice, 
Koper, Lenart, Lendava, Ljutomer, Radlje ob Dravi, Ravne na 
Koroškem in Maribor-Ruše , bistveno nižjo pa zlasti v občinah 
Cerknica, Litija, Mozirje, Sežana in Krško. Dohodkovni rezul- 
tati v drugih občinah se gibljejo okoli poprečja. Med obči- 
nami, ki so dosegle nadpovprečno rast primerljivega 
dohodka, so tudi nekatere manj razvite, pri katerih pa se za 
povprečji skrivajo tudi večje izgube, večja obremenitev z 
obrestmi in drugimi obveznostmi, manjša akumualativna spo- 
sobnost. 

Večje so razlike v dohodku na zaposlenega. Tako so letos - 
podobno kot lani - dosegli relativno največji dohodek ha 
zaposlenega v občinah Domžale, Logatec, Ljubljana Beži- 
grad, Slovenske Konjice, Krško, Maribor-Ruše, najnižji pa v 
občinah Hrastnik, Ljutomer, Ormož, Novo mesto, Dravograd, 
Gornja Radgona, Maribor-Pesnica, Murska Sobota, Šmarje 
pri Jelšah in Tolmin - to je zlasti v manj razvitih občinah 
oziroma občinah z enostransko razvito in manj perspektivno 
gospodarsko strukturo. 

Primerjava rasti dohodka z rastjo zaposlenih32 pa nam v 
določeni meri osvetljuje, kako so v občinah uresničevali 
usmeritev o produktivnem zaposlovanju. Tako so v nekaterih 
občinah (npr. Črnomelj, Dravograd, Ljubljana-Moste Polje, 
Krško, Šmarje pri Jelšah, Tržič, Žalec . ..) rezultati doseženi 
predvsem na osnovi večjega zaposlovanja, ne pa tudi večje 
produktivnosti. 

Različno so se odrazili tudi problemi pri delitvi dohodka na 
posamezne oblike porabe. Tako so v skoraj tretjini občin 
sredstva za osebne dohodke naraščala fiitreje od rasti primer- 
ljivega dohodka, kar je še zlasti kritično pri tistih občinah, ki 
so dosegle slabše poslovne rezultate. Posledice take deli- 
tvene politike se odražajo v manjših možnostih za oblikovanje 
akumulacije. Tako so v približno polovici občin sredstva za 
akumulacijo naraščala počasneje od rasti dohodka, kar je še 
zlasti neugodno za občine s podpovprečno akumulativno 
sposobnostjo. 

Na pragu v prihodnje leto je treba upoštevati, da se zao- 
strene gospodarske razmere zelo različno odražajo v posa- 
meznih občinah. Zaostrovanje problemov je pričakovati zlasti 
v občinah, ki dosegajo slabše rezultate v tekočem poslovanju 
ob že nekaterih kroničnih težavah njihovega gospodarstva 
kot so med drugim večje izgube, manjša produktivnost in 
ekonomičnost poslovanja, nižja reproduktivna sposobnost. 
Slabši poslovni rezultati v povezavi z nižjo stopnjo razvitosti 
ter večjimi neskladnji v obstoječi gospodarski strukturi še 
dodatno zmanjšujejo razvojne perspektive nekaterih občin 
oziroma območij, s tem pa vsekakor otežkočajo skladnejši 
razvoj. 

31. Nekateri so prikazani tudi v grafični prilogi: 
32. Zaposleni na osnovi delovnih ur. 

poročevalec 29 



18. NEKATERI PROSTORSKI VIDIKI 
GOSPODARJENJA TER UREJANJE PROSTORA 

V razmestitvi slovenske proizvodnje se nadaljuje težnja po 
koncentraciji v slovenskem industrijskem polmesecu in neka- 
terih drugih regionalnih centrih. To potrjuje tudi sedanja 
naložbena usmerjenost (glej karto v grafični prilogi: pomemb- 
nejši investicijski objekti v gradnji sredi leta 1985). Gradnja 
velikih investicijskih objektov se osredotoča v gorenjski regiji, 
revirjih in v delu celjske regije. V obeh največjih slovenskih 
mestih Ljubljani in Mariboru pa se kaže na osnovi objektov, ki 
so tačas v gradnji, predvsem investicijska živahnost - gradnja 
množice manjših objektov. Podoben vtis daje tudi primorska 
regija. Le trije od 173 investicijskih objektov, ki so po predra- 
čunski vrednosti večji od 200 mio din, pa so v gradnji v 
občinskih središčih manj razvitih območij (Lendava, Ormož, 
Šmarje pri Jelšah). Tudi ostala Slovenija je tačas investicijsko 
relativno prazna. 

Obstoječo tendenco h koncentraciji marsikdo podcenjuje, 
ker gradimo večje objekte po etapah in fazah, po katerih 
investitorji tudi informacijskinrslužbam javljajo predračunske 
vrednosti (že iz naziva objekta ima jasno razvidno etapnost 
gradnje 35 investicijskih objektov). 

Pregled investicijskih objektov po namenu in velikosti pa 
kaže, da po številu pomembnejših objektov v gradnji pred- 
njači terciarni sektor s 55 objekti, (trgovina, poslovne storitve, 
promet, itd.). Sledi končna proizvodnja - 39 objektov, nato 
gospodarska infrastruktura s 26 objekti, naložbe v surovine in 
repromaterial - 22 objektov, sledi pa kvartarni sektor s 25 
objekti in primarni sektor s 6 naložbami. Težo in vrednostni 
ton investicijski dejavnosti pa dajejo naložbe v objekte gospo- 
darske infrastrukture in objekte proizvodnje surovin ter repro- 
materialov (skupaj 48 objektov), ki so po predračunski vred- 
nosti najmočnejše, (glej tudi poglavje II. točko 3. Naložbe, 
naložbena politika .. .). Glede na strukturo naložb v gradnji še 
ne kaže preveč pričakovati od deklarirane razvojno-tehnolo- 
ške in izvozne usmeritve. Pri približno četrtini naložb (44) gre 
za rekonstrukcije in modernizacije, večino novogradenj pa 
predstavlja širitev ob že obstoječih objektih investitorja. 

Pri normativni plati urejanja problemov prostora pa so še 
aktualne tiste ugotovitve in usmeritve, ki so bile podane že ob 
»Majski analizi«. 

Za pripravo podzakonskih predpisov s področja urejanja 
prostora je bila opravljena večina dela. Izdelana in sprejeta sta 
bila dva podzakonska predpisa od štirih zahtevanih v zakonu 
o urejanju prostora. Sprejeti so bili štirje podzakonski pred- 
pisi, ki jih je zahteva! zakon o urejanju naselij in drugih 
posegih v prostor ter dva od treh podzakonskih predpisov 
zakona o stavbnih zemljiščih. Nadaljnje naloge, ki izhajajo 
tudi iz teh zakonov oziroma podzakonskih predpisov, so 
nastavitve in vzdrževanje prostorskih evidenc kot ključnih 
evidenc za urejanje prostora. Zato je potrebno v letu 1986 
zagotoviti v republiki in v občini sredstva za nastavitev teh 
evidenc, ki naj bi se izvedle praviloma izven upravnih orga- 
nov, samo vzdrževanje pa bi bilo v pristojnosti upravnih orga- 
nov občine. Potrebno je ustvariti kadrovske, tehnološke, teh- 
nične in materialne pogoje v občinskih upravah, da bi lahko te 
evidence zaživele. 

Obseg izvajanja programa geodetskih del v SR Sloveniji in 
občinah se manjša. Proračunska sredstva se ne valorizirajo v 
skladu z inflacijo, kar pomeni manjša sredstva oziroma zaradi 
dviga cen pri izvajalcih manjši obseg opravljenih del. Če se ne 
bodo ustrezno in pravočasno valorizirala in zagotovila sred- 
stva, zlasti pri proračunu SR Slovenije, je pričakovati zamudo 
pri izdelavi grafičnih osnov družbenega sistema informiranja 
(karte 1:25000). 

Glede na izvajanje nove zakonodaje za urejanje prostora je 
potrebno, da občine v letu 1986 organizirajo in sprejmejo 
programe za pripravo prostorskih izvedbenih aktov ter poskr- 
bijo za sprejem tistih prostorskih izvedbenih aktov, ki so 
osnova za izvajanje planskih nalog in za urejanje prostora 
izven območij, predvidenih za kompleksno izgradnjo. 

19. VARSTVO OKOLJA 
Uresničevanje dogovorjenega na področju varstva okolja 

niti po obsegu niti po dinamiki ne poteka skladno z načrtova- 
nim. Osveščena javnost vedno odločneje opozarja na poveče- 
vanje razkoraka med željenim in dejanskim stanjem onesna- 

ženosti okolja. Te ugotovitve ne zmanjšuje dejstvo, da se je 
naglo slabšanje kakovosti okolja sicer zaustavilo. Do tega je 
namreč prišlo na stopnji, ko onesnaženost okolja tudi v Slove- 
niji povzroča povečano obolevnost prebivalstva - predvsem t. 
i. rizičnih skupin (otroci, ostareli, bolniki, ipd.), propadanje 
naravnih dobrin (še poseben alarmantno je propadanje 
gozda), materialov (vključno s kulturnimi spomeniki) in 
drugo. 

V letu 1986 bo potrebno zagotoviti pogoje za učinkovitejše 
in brezpogojno obvladovanje ekološke problematike. Posebej 
pomembno bo vztrajati pri uveljavitvi ekoloških določil v 
sklopu investicijskih kriterijev prestrukturiranja gospodar- 
stva. Ta določila so zaostrena in je pričakovati tudi odpore ter 
težnjo po odmiku od njih. Dosledno spoštovanje ekoloških 
zahtev na marsikaterem področju lahko pomeni konflikt z 
obstoječimi ekonomskimi interesi v družbi ter sproži težnje 
vsaj po ohranitvi obstoječega. Zato sodimo, da bo potrebno 
striktno zagotoviti sodelovanje in ukrepanje pristojnih inšpek- 
cijskih služb že v procesu presojanja investicij z vidika kriteri- 
jev prstrukturiranja gospodarstva in poostriti nadzor nad 
realizacijo vseh postavk posameznih investicij. Z vsemi ukrepi 
bo potrebno zagotoviti zakonsko predpisane informacijske 
osnove o emisijah in imisijah škodljivih snovi v okolje s strani 
posameznih pristojnih služb, izdelavo sanacijskih programov 
pri velikih onesnaževalcih in v občinah ter izdelavo konkret- 
nih projektov varstva okolja. Gospodarska zbornica Slovenije 
bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja 
in urejanje prostora pospešila aktivnosti, s katerimi bi razreše- 
vali problematiko posebnih odpadkov, da bi lahko najkasneje 
do leta 1987 izpolnili obveznost, v skladu z dogovorom o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije 1986-1990, po kateri 
je treba predložiti koncept za ravnanje s posebnimi odpadki. 

20. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

V skladu z omejenimi materialnimi možnostmi se nadaljuje 
proces krepitve splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite zlasti s povečanjem kvalitete izvajanja obrambnih pri- 
prav ter dviga splošne samozaščitne in varnostne kulture 
občanov in delovnih ljudi. Uveljavljajo se usmeritve temelj- 
nega sistema mobilizacije, v pripravi je izdelava novega 
učnega načrta civilne zaščite, izvedene so obsežne aktivnosti 
na posodobitvi obrambno-samozaščitnega usposabljanja 
delovnih ljudi in občanov. Uveljavljena je vzajemnost med 
občinami, s katero se zagotavlja bolj usklajeno tehnično 
opremljanje teritorialne obrambe. Bistven napredek je dose- 
žen na področju zvez in službe za opazovanje in obveščanje z 
delno posodobitvijo tehničnih sredstev. Zaostaja pa izvajanje 
nekaterih ukrepov civilne zaščite, zlasti zagotavljanje sredstev 
za osebno in kolektivno zaščito. Začeto je delo pri poenostavi- 
tvi predpisov za izdelavo načrtov gospodarskih in družbenih 
dejavnosti, enako pa intenzivno poteka priprava obrambno- 
razvojnih načrtov. 

Na področju prometne varnosti in kriminalitete so bili v 
preteklem obdobju doseženi nekateri pozitivni premiki, saj se 
je zmanjšalo število prometnih nezgod z najhujšimi posledi- 
cami in je bil zaustavljen negativni trend rasti števila kaznivih 
dejanj. Vendar pa še vedno beležimo mnoge slabosti pri 
varovanju družbene lastnine, na področju požarnega varstva 
in varstva človekovega delovnega in bivalnega okolja ter 
splošne varnosti ljudi in premoženja, naraščajo pa tudi neka- 
teri drugi negativni pojavi kot nasilništvo, alkoholizem itd. 
Kljub že dogovorjenim stališčem, priporočilom in pobudam 
za izboljšanje varnostnih razmer na posameznih področjih 
strokovnim in drugim dejavnikom sistema družbene samozaš- 
čite še vedno ni uspelo v celoti preseči obstoječih slabosti. 

Organi za notranje zadeve kot strokovni dejavnik v sistemu 
družbene samozaščite vlagajo znatne napore za izboljšanje 
preventivnega delovanja pri vsem tistem, kar vpliva na varnost 
družbenopolitične skupnosti ali pa vznemirja in moti delovne 
ljudi in občane pri družbenopolitičnem in samoupravnem 
delovanju ter v zasebnem življenju. Pri tem bodo posebno 
pozornost namenili aktivnostim na področju globinskega 
varovanja državne meje, varovanju družbenega premoženja 
pred požari in eksplozijami ter pred vsemi oblikami odtujeva- 
nja, varstvu človekovega naravnega in bivalnega okolja ter 
varnosti na področju prometa. Nadaljeval se bo proces izpo- 
polnjevanja samozaščitnega organiziranja in delovanja delov- 
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nih ljudi in občanov v delovnem in bivalnem okolju. Poseben 
poudarek bo namenjen krepitvi narodne zaščite kot najbolj 
množične oblike samozaščitnega in varnostno-obrambnega 
organiziranja in delovanja občanov. 

Da bi hitreje presegli pomanjkljivosti, bo potrebno zagoto- 
viti ustrezne materialne, kadrovske in druge pogoje za izpo- 
polnjevanje sistema funkcionalnih in operativnih zvez, poso- 
dabljanje tehnične opreme in tehničnih sredstev, za graditev 
funkcionalnih objektov organov za notranje zadeve in objek- 
tov na mejnih prehodih in nabavo sredstev za protidiverzant- 
sko delovanje. Še naprej bo med prioritetnimi usmeritvami 
dograjevanje in razvijanje informacijskega sistema organov 
za notranje zadeve ter skrb za strokovne kadre in nadaljnji 
razvoj izobraževalnega centra ONZ. 

III. IZHODIŠČA ZA POLITIKO RAZVOJA 
V SR SLOVENIJI V LETU 1986 
Z OSNOVNIMI OKVIRI 

„ „ Q o 
1. PRVA IZHODIŠČA NA RAVNI SFRJ 

Ob opozorilu na nedorečenost glede bistvenih vprašanj 
srednjeročne in tako tudi letne razvojne politike je v prvih 
izhodiščih za leto 1986 na ravni SFRJ poudarjeno, da prehod 
v naslednje leto otežkočajo neugodne tendence, ki se prena- 
šajo iz letošnjega leta ter vrsta materialnih omejitev. 

Osnovna smer ekonomske politike naj bi bila krepitev kvali- 
tativnih faktorjev gospodarjenja, njena osnovna naloga pa 
znatno zmanjšati raven inflacije. Pospešili naj bi rast družbe- 
nega proizvoda, da bi se ta približala poprečni načrtovani za 
celo srednjeročno obdobje (okoli 4%), s prav tako rastjo 
industrijske (4%) in hitrejšo rastjo kmetijske (7%) proizvodnje. 
Predvsem naj bi zagotovili dinamično rast rentabilne proiz- 
vodnje in storitev. Letna politika družbeno ekonomskega raz- 
voja naj bi tudi spodbujala hitrejšo rast izvoza blaga in storitev 
(9%) in nadaljnjo normalizacijo zunanje-finančnega sodelova- 
nja ter zagotavljanja eksterne likvidnosti - z uveljavljanjem 
novih rešitev v deviznem, blagovnem in kreditnem sistemu 
odnosov s tujino. Ob suficitu plačilne bilance naj bi zmanjšali 
konvertibilni dolg za 0,4 mlrd dolarjev. Antiinflacijska politika 
naj bi zlasti pomenila ukrepanje za finančno konsolidacijo - v 
politiki cen, tržišča, investicij in potrošnje. Kreditno denarna 
politika naj bi bila učinkovitejša, selektivna in bolj naslonjena 
na ekonomske kriterije. Politika, ki teži k realnim obrestim in 
tečaju, naj bi se nadaljevala. Splošna, skupna in investicijska 
potrošnja naj bi se ohranila na realni ravni leta 1985- z rabo 
mehanizmov, ki bodo to zagotovili in z racionalizacijo inštitu- 
cij - uporabnikov sredstev splošne in skupne porabe. Soci- 
alna politika naj bi bila aktivnejša, rast zaposlenosti 2 
odstotna, razvoj v gospodarsko manj razvitih republikah in 
pokrajini pa naj bi bil hitrejši in spodbujan z dodatnimi ukrepi. 

2. DILEME IN MOŽNOSTI POLITIKE RAZVOJA V 
SR SLOVENIJI V LETU 1986 

Nujna poanta letne razvojne politike bo vsekakor podpora 
večji kvaliteti gospodarjenja in poslovanja, da bi dosegli 
boljše globalne proizvodne rezultate, večjo gospodarsko 
učinkovitost in s tem večjo diferenciacijo med gospodarskimi 
subjekti. Pomembna resolucijska odločitev politike bo na 
ravni republike tudi ta, katere proporce bo držala na doseženi 
ravni (brez iluzij: izbor je lahko le ozek) oziroma na račun česa 
ter s kakšno postopnostjo bo poskušala reševati posamezne 
probleme. Pri prostavljanju konkretnih okvirov ni mogoče 
obiti dejstva, da v letu 1985 poraba v globalu za zdaj bistveno 
presega resolucijske okvire, produktivni rezultati pa ne dose- 
gajo njihovega praga. Če se to neskladje do konca leta vsaj 
približno ne bi uravnotežilo, potem so za prihodnje leto nujni 
mehanizmi, da bi to kompenzirali. Zlasti gre za »kritično« 
kategorijo delitve - akumulacijo (njeno velikost in kvaliteto 
gospodarjenja z njo) in s tem za manevrski prostor gospodar- 
stva za razvoj (prestrukturiranje in modernizacijo). Nadaljnje 
zniževanje investicijskih zmožnosti pa poslej ni več le eko- 
nomsko vprašanje, ampak - če upoštevamo časovno kompo- 

33 Na osnovi gradiva »Osnovna vprašanja za sprejemanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja v 1986. letu« (Zvezni izvršni svet Beograd, 20. septem- 
ber 1985) 

nento - prerašča v socialno. V letu 1985 še ni prišlo do 
pričakovanih mobilizacijskih vzvodov, ki bi se odrazili v dovolj 
kvalitetnih proizvodnih rezultatih na globalni ravni. Zato je 
bistvenega pomena tudi v tekoči razvojni politiki iskati prave 
vzvode za motiviranost delavcev in subjektov gospodarjenja, 
spodbudnost v sistemih delitve in sproščanje iniciativ. 

Kot smo prikazali v prejšnjih poglavjih analize, je tako na 
posameznih gospodarskih področjih kot tudi družbenih 
dejavnostih in drugih delih družbe vseeno močno zaostrena 
vrsta vprašanj, ki terjajo zlasti z razvojnega stališča čimhi- 
trejše in učinkovitejše rešitve. Skorajda povsod se to izraža 
tudi v potrebnih sredstvih. Gospodarska aktivnost pa je na 
prehodu iztekajočega se srednjeročnega obdobja v naslednje 
šibka. Odraža se v dosti nižji proizvodni rasti od tiste, ki bi 
omogočila primerne manevrske prostore za reševanje več- 
jega števila tekočih razvojnih zagat. Tudi za leto 1986 so 
proizvodni obeti, ki izhajajo iz sedanjih trendov 34, pičli. Tako 
bi bilo - če imamo pred očmi predvsem finančne probleme - 
možno dejansko le prelivanje z enega področja k drugemu, 
kar pa je bolj navidezno reševanje problemov kot stvarno in v 
takšnih inflacijskih razmerah, s kakršnimi se soočamo, pri- 
krito. Leto 1986 je specifično tudi kot prvo leto novega sred- 
njeročnega planskega obdobja. Srednjeročna razvojna poli- 
tika Jugoslavije - s tem pa v dobršni meri tudi Slovenije - 
tačas še ni dorečena. Predvsem je odprta vrsta materialno 
bilančnih rešitev 35. to predstavlja hkrati z dejstvom, da še ni 
definitivnih sistemskih rešitev, za snovanje letne razvojne 
politike prvega planskega leta v naslednjem obdobju zaenkrat 
dokaj negotovo izhodišče. 

S stališča dosedanje politike na ravni republike velja, med 
drugim opozoriti, da se z iztekom srednjeročnega obdobja 
izteče tudi veljavnost vrste dosedanjih inštrumentov, ki so 
uravnavali predvsem financiranje enostavne in razširjene 
reprodukcije. Zlasti je pod vprašajem način nadaljnjega finan- 
ciranja dejavnosti, ki so organizirane v SIS materialne proiz- 
vodnje 3 (v skladu z novimi sistemskimi rešitvami naj bi 
njihove razširjene reprodukcije ne financirali več na podlagi 
obremenitev dohodka gospodarstva) pa tudi SIS družbenih 
dejavnosti. 

Ekonomska politika ob močnejših odlivih družbenega pro- 
izvoda (zaradi dolgov v tujini) in šibke gospodarske rasti že 
vsa zadnja leta ne more ravnati drugače, kot da poskuša 
zadrževati realno domačo porabo in se temu tudi v letu 1986 
ne bo mogla ogniti. 

Tudi v letu 1986 bodo spričo zadolženosti odlivi v tujino 
relativno močni (za SR Slovenijo po zdajšnji ceni 3,6 odstot- 
kov predvidoma ustvarjenega družbenega proizvoda). Po 
sedanjih prehodnih ocenah NBS čaka slovensko gospodar- 
stvo v letu 1986 več odplačil tujih kreditov kot letos. Od tega, 
koliko odločno bo za prihodnje leto zastavljan program 
finančnega zdravljenja gospodarstva na ravni vse SFRJ, je 
odvisna višina sredstev, ki jih je treba rezervirati za tako 
imenovano finančno sanacijo. Odlivi v federacijo in druge 
republike ob tačas poznanih rešitvah (zlasti glede proračuna 
federacije in pospeševanja razvoja manj razvitih) po vsej ver- 
jetnosti tudi ne bodo manjši. V sedanjih skrajno inflacijskih 
razmerah (za nekatere ima ocena leta 1986 lahko različne 
dimenzije in tako različne efekte) se poleg tega na vrsti točk v 
tokovih reprodukcije ob analizi posredno kažejo marsikatere 
dvomljivosti in verjetna izmaličenja (n. pr. področje zalog in 
obratnih sredstev nasploh, ocena sredstev, razpoložljivih za 
naložbe v osnovna sredstva itd.). To močno krni možnost 
bilančne ocene, s čim bomo pravzaprav razpolagali! 

Proizbodna rast, izražena z 2,5 odstotno rastjo družbenega 
proizbvoda, kot se na osnovi sedanjih strokovnih ocen kaže 
kot možna, je za leto 1986 bistveno pod tisto, ki naj bi jo v 
povprečju dosegli v srednjeročnem planskem obdobju 
1986-1990 (3,5), na podlagi sedanjih trendov, kot jih kažejo 
statistični kazalci, in na podlagi ocen gospodarske aktivnosti 

34 Preverjenih tudi z ocenami planerjev Iz vetjih gospodarskih sistemov v 
SR Sloveniji in z inštituti, ki analizirajo in prognozlrajo tekoča gibanja. 

35. V tem trenutku ni dorečenih izhodišč glede politike proračuna 
obveznosti do manj razvitih, saniranja velikih izgubarjev, pokrivanja tečajnih 
razlik NBJ, dometa politike na področju obresti in tečaja, kreditno monetarne 
politike konkretneje, jasne slike glede reprogramiranja, možnosti pridobivanja 
dodatne akumulacije iz tujine - zlasti skupnih vlaganj, konkretne antllnllacilske 
T«, stališča eventualnih skupnih programov na teh področjih v SFRJ v skladu z zakonom o planiranju. 
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pa je to brez dvoma zahteven cilj, potreben čimvečje podpore 
z ukrepi in pogoji gospodarjenja, in ne danost, s katero je 
mogbče kar računati. Industrija bi v letu 1986 v Sloveniji po 
sedanjih oceni zmogla 2,4 odstotno rast, pri čemer je 
bistveno, da ekonomska politika vztraja na čimveč elementih 
tržne koncepcije in jih ne spodkopuje s temu nasprotnimi 
ukrepi. Tam, kjer so ti tržni pritiski v letu 1985 že pokazali, da 
obstoječi proizvodni programi ne zagotavljajo perspektive, je 
bistveno bolj fleksibilno predvsem dolgoročno prilagajanje in 
preusmerjanje. Za slovensko industrijo je nujen - in tega je 
sposobna - tudi bistven premik v kvaliteti proizvodov ter 
poslovanja. Razmere v kmetijstvu ne dajejo dosti možnosti za 
optimistične napovedi od 2,5 odstotne rasti (po letošnjem 
nazadovanju), predvidene so tudi ocene v gradbeništvu (1,5% 
rast). Tako smo tudi letos znova pred upom, da naj bi turizem 
in drobno gospodarstvo, ki sicer v deležu v družbenem proiz- 
vodu ne predstavljata občutnejšega deleža, »potegnila« navz- 
gor gospodarsko aktivnost s svojo rastjo (6 in 4-5%) in z 
delovanjem na druge dejavnosti. 

Glede na proizvodne obete je potrebna bolj smotrna, pre- 
tehtana politika zaposlovanja od letošnje, ko je šla rast v 
globalu mimo zahtev po racionalnem zaposlovanju. Nadalje- 
vanje sedanjih trendov bi v prihodnjem letu pomenilo 1,5% 
rast zaposlovanja. To je s stališča produktivnosti vsekakor 
previsoko in bi morali težiti k največ 1% rasti, kar ima deloma 
posledice tudi na možnosti ohranitve realnega osebnega 
dohodka na zaposlenega. 

Slovensko gospodarstvo tudi mora nadaljevati s svojo 
izvozno naravnano orientacijo in doseči vsaj okoli 7,5% rast 
skupnega oziroma konvertibilnega izvoza blaga in storitev. 
Pri izvozu blaga so ob vseh problemih naše izvozne ponudbe 
(zastaranosti izvozne proizvodnje, protekcionističnih ovir za 
uveljavljanje na željenih trgih itd.) močnejši limiti, zato se velja 
osredotočiti tudi na čim močnejše aktivnosti in spodbude za 
večji izvoz storitev (vsaj okoli 9% rast). Ob tem analize kažejo, 
da je potrebna 6-7% rast uvoza - s hitrejšo rastjo uvoza 
opreme za modernizacijo izvoznega gospodarstva - z 
ustrezno investicijsko naravnanostjo 

V izhodiščih za naslednje leto bi težko zastavili kaj drugega 
kot usmeritev k načelni politiki, ki naj bi vodila k nižji inflaciji 
od sedanje. (Na zvezni ravni se računa s tretjino nižjo rastjo 
od letošnje). Vprašanje je pri tem, ali se bo nadaljeval razko- 
rak med rastjo cen v naši republki (ki je letos bistveno hitrejša) 
in v vsej državi ter kolikšen bo vnaprej razkorak med cenami 
na drobno in cenami industrijskih proizvajalcev. 

Ob smotrnejšem gospodarjenju se v letu 1986 ekonomič- 
nost poslovanja v gospodarstvu ne bi smela poslabšati, 
čeprav naj bi v skladu s proklamirano politikko cene energije 
in transportnih stroškov rastle hitreje od splošne ravni cen in 
naj bi ob izvajanju politike realne obrestne mere tudi stroški 
za plačilo obresti občutneje rastli. Težiti bi morali k temu, da 
se ekonomičnost prek racionalizacije materialnih potroškov 
in energije na enoto proizvodnje - povečuje oziroma, da se ti 
pritiski ublaže. Že z morebitnim 1 odstotnim znižanjem porab- 
ljenih surovin in reprodukcijskih materialov bi se v globalu 
dodatno povečal realni dohodek za okoli 1,5%. 

Med bistvenimi odprtimi vprašanji izhodišč je letos razhaja- 
nje med proklamirano politiko razbremenjevanja gospodar- 
stva in dejanskimi pritiski za nove obremenitve (nekateri so že 
konkretno uveljavljeni ali predlagani). Če bi upoštevali že 
predlagane 38 nikakor ne bi mogli v bilancah računati na 
relativno manjši delež obveznosti iz dohodka gospodarstva, 
kot letos, prav tako pa so se letos povečale obremenitve 
osebnih dohodkov. 

Glede na to, da smo doslej v letu 1985 v globalu izločili za 

37. Ob zoženih možnostih za vlaganje v modernizacijo in novogradnjo 
morajo v letu 1986 nove Investicijske odločitve dosledno upoštevati poleg 
minimalnih kriterljalnih zahtev za prestrukturiranje gospodarstva tudi analize 
občutljivosti na spremembo tržnih pogojev doma in v tujini ter analize občutlji- 
vosti na spremembe cen glavnih surovin, repromateriala In energije. Izvršni 
svet in Gospodarska zbornica naj bi organizacijsko in finančno podprla izde- 
lavo idejnih zasnov novih pomembnejših programov, ki naj bi optimalno izkori- 
stile razpoložljiva sredstva in znanje pri potencialnih investitorjih ali sovlagate- 
ljih. Banke naj bi prednostno kreditirale programe v funkciji povečanja izvoza 
blaga in storitev in vključevanja v procese preobrazbe svetovnega gospodar- 
stva - zlasti še pri rekonstrukcijah In modernizacijah obstoječih zmogljivosti In 
odpravi ozkih grl, ki prispevajo k povečanju neto deviznega učinka in večjo 
stopnjo obdelave. 

38. N. pr. pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v Infrastrukturnlh 
dejavnostih, povečanje prispevkov za pospeševanje konvertibilnega priliva, 
vrsta manjših prispevkov, ki temelje na dohodku kot osnovi, itd. 

investicije premalo, moramo v letu 1986 zagotoviti skladnejše 
razmere v razporejanju dohodka tudi v korist razširjene repro- 
dukcije gospodarstva. Delež akumulacije v dohodku mora 
ostati vsaj na ravni tistega v letu 1985, kar je že itak za okoli 
dve odstotni točki nižje kot je bilo že doseženo v letu 1984. To 
bi pomenilo ob bistveno boljšem gospodarjenju z obratnimi 
sredstvi in manjšem povečanju vrednosti zalog možnost, da bi 
realni obseg investicij v gospodarstvu ohranili na doseženi 
letošnji ravni. To pa še vedno pomeni zaostajanje (!) za predvi- 
devanji oziroma zahtevami v osnutku družbenega plana in v 
bilancah Dogovora o temeljih plana. Če bi se v startu hoteli 
približati srednjeročnim izhodiščem, bi morali upoštevati leti 
1985 in 1986 povezano. Hotenje, da bi nadoknadili letošnje 
zaostanke, bi terjalo njeno 20% realno rast in njen 23% delež v 
dohodku (oziroma njegovo povečanje za 3-4 odstotne točke). 
Upoštevaje tiste obveznosti, ki imajo svojo avtonomno dina- 
miko (obresti, zakonske obveznosti itd.) bi se to v tekoči 
porabi odrazilo tako, da bi se vse njene oblike v globalu 
morale skrčiti za realne 4 odstotke. 

Ob izhodišču, da delež akumulacije v dohodku ohranimo 
vsaj na ravni leta 1985, bi bruto osebni dohodki v letu 1986 v 
globalu v SR Sloveniji lahko rastli skladno z rastjo dohodka. 
To bi ustrezalo izhodiščem delitvene politike, opredeljene v 
osnutku srednjeročnega družbenega plana 1986-90, po kate- 
rem naj bi se bruto osebni dohodki na zaposlenega gibali 
skladno z rastjo produktivnosti 39. 

Izvajanje vseh že sprejetih usmeritev za sanacijo razmer v 
negospodarstvu (predvsem usklajevanje osebnih dohodkov) 
in ob upoštevanju nekaterih novih zakonskih rešitev (celotno 
medletno usklajevanje pokojnin, valorizacija otroških dodat- 
kov, morebitno podaljšanje porodniškega dopusta, itd.) bi za 
prejemnike (bruto) osebnih dohodkov pomenilo zmanjšanje 
čistih osebnih dohodkov, oziroma tudi njihovo realno neka- 
jodstotno nazadovanje na zaposlenega v gospodarstvu v pri- 
merjavi z letos doseženo (povečano) ravnijo. Razpon realnega 
nazadovanja čistega osebnega dohodka na zaposlenega je 
delno odvisen tudi od politike zaposlovanja, kar velja tudi za 
negospodarstvo, kjer bi sicer v globalu - ob usklajevanju 
osebnih dohodkov s tistimi v gospodarstvu - čisti osebni 
dohodek na zaposlenega realno porastel za 1 odstotek. 

Če bi hoteli v letu 1986 v globalu ohraniti realno raven tako 
osebnih dohodkov, družbenega standarda (vključno s 
splošno porabo) kot tudi raven akumulacije, bi bila potrebna 
7% rast družbenega proizvoda! To pa je s stališča danih 
pogojev in dosedanjih trendov nerealno. 

Ze samo tak »račun« s svojimi konsekvencami potrjuje, da 
je - če ne dosežemo bistvenih drugih zasukov - manevrski 
prostor za prerazdelitve skrajno ozek, če ne celo izčrpan in da 
iskanje rešitev samo na področju delitve ni možno, še zlasti, 
če imamo pred očmi kritično naložbeno izčrpanost. 

V gospodarjenju in poslovanju nasploh je tako nujni postu- 
lat večji napredek kvalitete in iskanje poti, kako prebiti stag- 
nacijo v produktivnosti. V analizi smo na vrsti področij ugoto- 
vili in poudarili pomen in težo, ki je v tem smislu na ustreznem 
izkoristku kadrovskega potenciala in njegovega znanja. Večjo 
pozornost, podporo, spodbudo, nagrado in možnosti spozna- 
vanja tujih izkušenj zaslužijo v OZD strokovne tehnično teh- 
nološke ekipe (na njih je razvijanje proizvodnih konceptov) ter 
marketinško komercialne ekipe (na njih je, da predlagajo 
nove poslovne prijeme). Nujna je močnejša spodbuda eko- 
nomske politike sodelovanju gospodarstva z inštitucijami, ki 
koncentrirajo strokovno znanje zlasti teh dveh vrst ter tudi 
znanje s področja organizacije. Boljše gospodarjenje z obrat- 
nimi sredstvi od dosedanjega in krčenje vlaganja sredstev v 
zaloge (fiktivnega vlaganja in dejanskega - v surovine in 
končne izdelke) pa je eno najbolj ključnih torišč kvalitetnej- 
šega gospodarjenja in tisti manevrski prostor, ki bi mogel 
omogočiti vsaj kolikor toliko - uravnotežene odnose v razpo- 
ložljivi akumulaciji in s tem zadostiti vsaj minimalno (tudi 
naložbeno podprto) razvojno nujo. Gospodarstvo je v zadnjih 
petih letih podvojilo delež družbenega proizvoda, angažira- 
nega v povečani vrednosti zalog (od 12% družbenega proiz- 
voda v letu 1980 na 24% v letu 1985); hkrati pa se je delež 

39. Ob tem velja povedati tudi, da Je na tak odnos akumulacije in bruto 
osebnih dohodkov mogoče računati le v primeru, če se eventualne nove obvez- 
nosti na področju skupne in splošne porabe odrazijo skozi davke in prispevke 
Iz osebnih dohodkov. 
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naložb v osnovna sredstva gospodarstva zmanjšal od 21% 
družbenega proizvoda na okoli 12% v letu 1985. če bi v letu 
1986 uspeli znižati delež prirasta vrednosti zalog v družbenem 
proizvodu le za 1 odstotno točko, bi to omogočilo v globalu 
realno za 8 odstotkov več razpoložljivih sredstev za naložbe v 
osnovna sredstva. Šedanje izkazano stanje zalog je po vred- 
nosti ogromčno in daleč presega običajne relacije v svetu. V 
velikem delu gre v pogojih visoke inflacije ter ob nekaterih 

rešitvah obračunskega sistema tudi za navideznosti. V infla- 
cijskih pogojih je tudi izredno močan špekulativni motiv kopi- 
čenja zalog - tudi v fizičnem smislu, gre pa tudi za dimenzije 
neučinkovitega gospodarjenja na tem področju pod vplivom 
inflacijskih motivov. Prav zato je teža sprememb v kvaliteti 
gospodarjenja in pristopa, ki ga mora podpirati tudi prav 
naravnana ekonomska politika - zlasti tudi na kreditno mone- 
tarem področju - toliko večja. 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJSKA OSNOVA 

globalne ocene uresničevanja usmeritev 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985 v letu 1985 z oceno 

možnosti v letu 1986 

Ocene nominalnih argegatov ustvarjanja in delitve družbenega 
proizvoda za leto 1986 so zaradi kasnitve ključnih zveznih izhodišč 
še v preverjanju in bodo opredeljene v splošni bilanci sredstev kot 
spremljajočem dokumentu k predlogu resocije SR Slovenije za leto 
1986. 

IV GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981-1985 IN PRVA PREDVIDEVANJA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE IN SFRJ V LETU 1986 

— stopnje rasti V/o 

1981- 
1363 

1984 1985 
resolu- 

' ci ja 

I.-VIII.1985 

I.-VIII.1984 

1985 
OCENA 

1986 PREDVIDENO. 

SR SLOVENIJA 1) SFRJ 2) 

Družbeni proizvod - nominalno 
- realno 

Fizični obse.; industr. pro.i.z. 
Fizični obseg krnet, proizvod. 
Obseg del v gradbeništvu 

- C;,6 
2,6 
2,5 

-12,3 

63,0 54,0 
2,0 2,5 

■2,1 2,? 
3,1- 3,0 

- 6,0 0,0 

1,0 

88,5 
.1,8 

1,0-1,5 
-1 ,7 . 
0,0 

54,0 3) 
2,5 
2.4 
2.5 
1,5 

4,0 
4,0 
7,0 

Zaposlenost v združ. delu 0,7 1,5 . 1,0 1,5 5) 1,5 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 13,9 15,6 ... 14,3 5) 14,4 
Produktivnost dela v g®Sp. 
- združeno delo -1,4 0,4 1,5 ... 0,3 

1,5(1) 4) 
13,8 

1,0 

2,0 

2,0 

Celotni prihodek g03p.(nomin.) 
Porabljena sredstva (brez 
amortizacije po mir., stopnjah) 
Bruto dohodek v gospodarstvu 
Doseženi, dohodek v gospodarstvu 
Sredstva za bruto 03 v gospod. 
Akumulacija v gospodarstvu 
Sredstva, za reprodukci jo . 
v gospod. 

64.3 

64.4 
63,3 
55,8 
53,7 

■80,2 

64,6 

54,0 

54,0 ' 
54,0 
53,0 
47,7 
50,0 

54,0: 

74,8 6) 

71.8 6) 
87,2 6) 
89.2 6) 
86.3 6) 
87.9 6) 

82,8 6) 

84,5 

83,0 
88,5 
89,0 
80,0 

106,5 
(89,0) 7) 
(73,0) 7) 

54,0 

54,0 
54,0 
53,0 
53,0 
53,0 

97,0 (78,5) 7) 56, 

5>,'J 
9,8 
6,0 

11,1 
Oliiovbflfl rti*' 

Izvoz blaga in storitev (nomin.) 10,6 8) 
v tem: - kor.ve rti bila 11,8 3) 

Izvoz blaga (nomin.) . 10,8 
v tem: - konvertibila 12,6 

Uvoz blaga (nomin.) 10,5 -4,5 
v tem: - konvertibila 5,3 0,0 

Pokritje uvoza blaga :: izvozom 
blaga (v >.) - skupaj 90,2 103,5 

- konvertibila 87,2 107,8 
Uvoz reprod .raat.- skupaj '..nomin.) 5,0 
Uvoz reprod .mat.- konvertibila 3,1 4,0 

12,0 
14,0 
14,0 
16,0 

10,0 
11,0 
10,0 

103,6 
112,0 

7,1 
7,3 

7,5 
3,3 

102,9 
108,2 

3,0 

9,0 
9.2 
9.3 
9.4 
5,4 
5,9 
5,9 
6,4 

106,9 
111,', 

7,5 
7,5 
7.4 
6.8 
6.5 
6,0 
6.9 
6,2 

107,4 
112,1 

9.0 

7,0 
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AL' 
1981- 1984 1985 I .-VIII .1985 1985' 
198? resolu-   ' OCENA 

cija I .-VIII .1984 

1986 PREDVIDENO 

SR SLOVENIJA SFRJ 
RIM 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno 
- realno 
v tem: 
- gospo-lanske Investicije: 

- nominalno 
- realno 

- negospodarske investicij 
- nominalno 
- realno 

-13, V 

-12*,n 

-i? i 3 

67,6 
4,8 

71 
'M 

58,9 
-f1 7 

i,6 9) 

69,6 

■(9,6 9) 

71,9 9) 
-11,4 

73,5 
-10,0 

60,0 9) 
-13,0 

49,0 
-0,4 

50,0 
0,0 

47,0 
-2,0 

3,0 

Življenjski standard 
— nominalno 
- realno 

-• ocebria potrošnja 
- nominalno 
- realno 

- družbeni standard 
- nominalno 
- realno 

-6,0 

-6,7 

49,3 
-3,5 

48,7 
-3,3 

50,7 

43,5 
-1,0 

78,4 (84,5) 7) 
0,2 (3,6) 7) 

80,6 (88,3) 7) 
2,6 (7,0) 7) 

«9,0 
-10,4 10) 

54,3 
3,0 

55,7 
3.5 

47,5 
-1,7 

Hoir.inalni POD na zaposl.v ser,p. 
Nominalni OH na (zaposlenega 
Realni OD na zaposlenega 

52,0 
- 1 J 

3,0 

■'■6,3 ... 77,3 (3§,2) 7) 52,2 
46,5 86,5 5) 75,4 (84,0) 7) 47 <io 44 
-2,3 ' ' 6,0 5) 0,0 (4,5) 7) -2 do -4 

Priliv sredstev za; 
skupno porabo 
- nominalno 
- realno 
v tem: 
- olo družbenih dejavnosti 

- nominalno 
- realno 

- • jkupn. pok. ni val . za v ar. 
- nominalno 
- realno -1 ,S 

48,2 
-7,3 

<>7,2 
-7,9 

54,4 
2,9 

2,1 

56,3 

102,4 

105,5 

97,6 

90,2(105,6) 7) 
2,8 (11,0) 7) 

91,0(110,5) 7) 
3,0 (13,8) 7) 

63,0 11) 
8,5 

53,0 
2,0 

.»J,2 (90,0) 7) 78,8 
2,3 (7,0) 7) , 19,0 

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SHS 

— nominalno 
- realno -12,7 

52,1 
-5,0 

47,7 
-1,5 

85,0 13) 80,1 
-2,6 

50,0 
0,0 

Prispeven zveznemu proračunu 
v tem: 
- kotizacija 
- odliv temeljnega 

prometnega davka 

28.1 44,0 

12.2 12) 49,2 

46,7 39,1 

54,1 

55,7 

52,5 

74,8 

85,6 

65,0 

1) Kožnouti in dileme politike razvoja Ki? Slovenije v letu 1986, kot jih ilustrirajo globalni kazalci, so 
podrobneje obrazloženi v .poglavju HI/2 analize, nekatere možne -rešitve pa v osnutku resolucije za leto 1986. 
Povzeto iz "Ostiovria vprašanja za'sprejemanje, politike družbenoekonomskega razvoja v 1986. letu 
(Zvezni zavod za družbene planiranje, Peograd, 20. september 1985). 

2) 

kategorij za letp 1964, preračunanih na novi obračunski sistem. 

3) 'Nominalni izračuni za leto 1,986 so pripravljeni z upoštevanjem programiranega deflatorja družbenega proizvoda 
• (50 .'•), kot ga je uporabil -Zvezni zavod za, družbeno planiranje v "Osnovni!-, indikator jih o družbenoekonomskem 

razvoju in' ekonomski politiki 3PBJ v 1985. letu a oceno možnosti razvoja v 1966. letu" (Beograd, 27. september 
1985), pri čeme,--ni upoštevan učinek nekaterih-predlaganih dimenzij proračuna federacije. 

4) Stopnja, 1,5 je projekcija, upoštevana v izračuni)',, stopnja 1- pa resoiucijski cilj. - 
5) I .-VII .1935/1 .-VII .1984. 
6) I.-VT.1985/1.-VI.1984; otopnje rasti izhaja; 
7) Ocena ob izvedbi resoiucijskih izhodišč, v okle:,'.:ju ob,upoštevanju dosedanjih tendenc. 
8) Prez prejetih avansov za investicijska dela v tujini. 
9) Brez investicij v stanovanjsko gradnjo in družbeni standard. 
10)V tem material rn J zda tki skupne porabe 3,7 -S investicije pa -16,6 9 , (od tega v družbenih dejavnostih -17,8 % in 

v stanovanjski jrarinji -1'-,4 '/), 
11)0b predpostavki, da se priliv sredstev za skupno porabo v letu 1985 »skladi z resolucijskimi izhodišči, pri čemer 

rfiso upoštevani učinki interventnega zakona o- omejevanju priliva sredstev za skupne in splošne potrebe v letu 1985. 
12) Nizka stopnja rasti je po s le d.i ca tega, da je bil del obveznosti do zveznega proračuna za leto 1982 plačan v letu 1983. 
13)'Jpoštevan je bruto republiški proračun .(vključno s kotizacijo) in občinski proračuni. . 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 
Datum 30.9. 1985 
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SALDO BLAGOVNE MENJAVE S TUJINO - SLOVENIJA IN JUGOSLAVIJA 
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1. Nominalni družbeni proizvod po področjih - čiste dejavnosti - tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 
ocena ocena 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 

SKUPAJ 339.732 434.793 607.084 975.411 1838.650 
v tem:Združeno delo 312.050 397.007 556.387 902.901 1701.970 
Industrija 158.910 205.838 296.278 481.140 923.800 
Kmetijstvo 17.895 25.988 36.251 58.900 103.840 
Gozdarstvo 4.616 5.525 6.901 10.490 19.200 
Vodno gospodarstvo 743 823 1.024 1.485 2.850 
Gradbeništvo 31.209 34.709 40.337 56.530 104.580 
Promet in zveze 24.299 30.932 41.068 64.250 118.900 
Trgovina 58.929 75.482 110.115 186.300 344.700 
Gostinstvo in turizem 9.670 12.439 16.903 27.225 52.400 
Obrt (proizvod.del) 18.409 24.044 32.554 50.085 92.650 
Komunalne de j. 
(proizvodni del) 3.029 3.775 4.540 6.730 12.790 
Druge proizvodne dej. 12.023 15.238 21'.013 32.276 62.940 

2.STRUKTURA (v %) 
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
v tem: Združeno delo 91,3 91,3 91,6 92,6 92,6 
Industrija 46,8 47,3 48,8 49,3 50,2. 
Kmetijstvo 5,3 6,0 6,0 6,0 ■ 5,7 
Gozdarstvo 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 
Vodno gospodarstvo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Gradbeništvo 9,2 8,0 6,6 5,8 5,7 
Promet in zveze 7,2 7,1 6,8 6,6 6,5 
Trgovina 17,3 17,3 1.8,1 19,1 18,7 
Gostinstvo in turizem 2,8 2,9 2,8" 2,8 2,9 
Obrt (proizvod.del) 5,4 5,5 5,4 5,1 5,0 
Komunalne de j.(proiz.del) 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 
Druge, proizvodne dej. 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 

/. 
Pri izdelavi analize so sodelovali 

F. Jamšek 
M. More 
N. Prešern 
A. Hartman 
M. Šiško-Debeljak, A. Kavčič 
maq. P. Gmeiner, T. Kraigher 
V. Brus 
D. Stričevič 
S. Kovačič, M. Bergant 
J. Kodelja-Starin, F. Debevec 
dr. A. Povše in sodelavci 
U. Lokošek 
B. Leonardi, N. Marinšek 
D. Fajdiga 
F. Dragan 
M. Gaberšek 
D. Stričevič 
mag. P. Južnič 
R. Skrabar, M. Jakše 
L. Stare 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.1. 
9.2. 
9.3 
9.4 
9.5. 
9.6. 
9.7. 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
11. 
12. 

lil. 

IV. 
IV.a 

R. Skrabar 
D. Fajdiga 
U. Lokošek 
D. Kidrič, S. Pečlin, F. Pivec, F. Debevec, T. 
Birsa, M. Bergant, M. Hanžek 

13. S. Kovačič, J. Kondža, A. Engelman 
14. S. Mitrovič 
15. S. Vence!j s sodelavci 
16. S. Jurančič 
17. D. Ukmar-Hvastija 
18. I. Umek, Z. Lavečnčič 
19. F. Čeme 

20. 
1. N. Prešern 
2. N. Prešern, S. Vencelj ob sodelovanju članov 

redakcije 
A. Hartman s sodelavci 
Grafične priloge 
Bilančna podlaga: S. Vencelj. V. Brus, S. Mi- 
trovič, J. Potočnik, J, Kondža, S. Kovačič, A. 
Engleman Dokumentacija: 
Nosilci poglavij in M. Zaplatil, J. Klobučar s 
sodelavkami Grafične priloge: 
I. Božič 
Računalniška obdelava: F. Sega 
Redakcija: N. Prešern, A. Hartman, B. Zeitho- 
fer, M. Jakše, D. Kidrič, F. Jamšek, A. Briški 
Delo na analizi je vodila Nina Prešern. 
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3.STOPNJE RAS,TI (v %) ■ 

SKUPAJ 35,7 28,0 
y tem: Združeno delo 35,4 27,2 
Industri ja 38,6 29,5 
Kmetijstvo 4-5,2 45,2 
G ozdarstvo 50,5 19,7 
Vodno gospodarstvo 27,9 10,8 
Gradbeništvo 28,7 11,2 
Promet in zveze 33,5 27,3 
Trgovina 29,9 28,1 
Gostinstvo in turizem 32,8 28,6 
Obrt (proizvod.del) 33,6 30,6 
Komunalne de j. (proiz.del)45,1 24,7 
Druge proizvodne dej. 36,5 26,7 

39,6 
40.1 
43,9 
39,5 
24,9 
24,4 
16.2 
32.8 
45.9 
35,9 
35,4 
22,9 
37,9 

60,7 
62.3 
62.4 
62.5 
52,2 
45.0 
40.1 
56.5 
69.2 
61 ,1 
53,9 
45,1 
53.6 

moH .r 

88,5 
88,5 
92,0 
76,0 
83,0 
92,0 
85,0 
85,0 
85,0 
92,5 
85,0 
90,0 
95,0 

2. Realni družbeni proizvod po področjih — čiste dejavnosti 

- stopnje rasti v% 

SKUPAJ 
v tem: 
- združeno delo 

1981 1982 1983 

0,9 0,1 

1,1 - 0,4 

1,1 

1,1 

1984 1985 1986 
ocena ocena pred- 

videno 

2,0 

2,0 

1,8 

1,8 

2,5 

2,5 

Industrija 

Kmetijstvo 

Gozdarstvo 

Vodno gospodarstvo 

Gradbeništvo 

Hromet in zveze 

Trgovina 

Gostinstvo in turizem 

Obrt (proizvodni del) 

Komunalne de j.(proi zvod.de1) 

Druge proizvodne dej. 

poročevalec 

2.4 

0,4 

3.5 

1,3 

7,5* 

0,7 

6,2 

2 j 2 

2,1 

2,6 

1,0 

1,5 

8,1 

6,4 

- 2,0 

-12,7 

2,9 

- 2,0 

- 2,3 

7,0 

- M 

5,0 

C,4 

0,3 

-35,4 

0,1 

-13,7 

- 0,8 

1.2 

4,8 

1,0 

- 0,2 

1.3 

2,1 

1,5 

0,0 

0,0 

6,0 

5,0 

2,0 

9,0 

3,5 

0,0 

2,0 

1,9 

0,0 

2,0 

3,0 

0,0 

2,0 

1,5 

6,0 

4,5 

0,0 

2,0 

2,4 

2,5 

0,0 

2,0 

1,5 

4,0 

2,0 

4,0 

5,0 

0,0 

2,0 
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3. Izvoz in uvoz blaga in storitev — skupaj 
- tekoče cene 

I i Vjc2 :<Qr 19 1905 
ocena 

1 ;'O0 
pred- 
videno 

A13S01.Im-II PODAIIvi 
(v milijon 6 ) 

1 . Izvoz KLa^a 
2. Izvoz storitev 1) 

- v tem: direktni priliv 
3. IZVOZ ŠKIJPAJ 

2.256 
064 
763 

3.120 

2.033 2.072 
/•-.v 
/•"njr 

.602 
617 
!JGt> 

2.101 

615 
eL . /11.) 

i /:•■ 

r-.Tr, J-JJ 
d . { 

. j>J:> 

5bj 
. Qi r 

4. Uvoz blaga 
5. Uvoz .storitev 
G. UVOZ SKUPAJ 

365 
.160 C- . £-J_- 

332 p/,r 

• f— / i 

2.175 

7. SALDO BLAGA HI STOPITIJV + 7. 337 -i •••C 

C. Pokritje uvoza bla&a z 
izvozom blaga v 6 

o f, v /I 

STOPNJE RASTI 

1.Izvoz blaga 
2.Izvoz storitev 1) 
3.IZVOZ SKUPAJ 

5 
or 

j ' 

b 
7 

■3,t> 
6,1 
/4,0 
U' /i 
-•»1 

:, • 
,w 

5,3 • ? 
> v 1 i : 

' > - 

4.Uvoz blaga 
5.Uvoz storitev 
6.UVOZ SKUPAJ 

-v, u 
10,7 

_ I l > Či 
-17,6 

•*^ r. O, O 

10,5 

- 7,5 
' 7 

l\ /: 
-> J"r 

7 - 
•- f'-, 

6,3 

1) V zvezni metodologiji spremljanja izvoza storitev so v lotu 1963 nastale 
spremembe - od turi zna so zajeti le direktni prilivi in vrtove eni čeki. Dc, je 
možen izračun stopnje rasti izvoza storitev smo zato izračunali primerljivo 
osnovo za, leto 1962, stojinje rasti za leti 1961 iti 1962 pa so izračunane 
glede na uradne podatke, ki so •bili objavljeni po. takrat veljavni 
metodologiji. Za leto 1965 stopnje rasti vključuje pri turizmu poleg 
direktnega deviznega priliva tudi efektivo, ki je bil; 
menjalnica)! v SR Sloveniji in odvedena v KBJ. 

zanen.iana 
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4. Uvoz in izvoz blaga in storitev - konvertibila - tekoče cene 

1981 1982 1-983 1984 1985 1906 
ocena pred- 

vj de/io 

ABSOLUTNI PODATKI 
( v milijon 6 ) 

1. Izvoz blaga 1.570 1 .'k'2 1.5«. 2 1.65 7 i .65> i.i/IO 
2. Izvoz storitev 1) f,30 71 j- . - 

— v tem: direktni priliv 703 633 5/0 50<- 
3. IZVOZ SKUPAJ '2.900 2.197 2.152 2.230 2.197 2.337 

4 Uvoz blaga ' 2.111 1.630 1.638 1.333 1.621 1.615 

5*. Uvoz storitev 372 239 293 241 230 242 
6. UVOZ SKUPAJ 2.483 1.949 1-931 1w?j 1. /51 1.^7 

7. SALDO BLAGA III STORITEV +17 + 263 + 221 + 451 + 446 + 500 

8. Pokritje uvoza blaga 
z izvozom blaga v % 75,1 68,2 .9y-,o 10/,/ 1i1,-r 1i^,v 

5 TO PITJI:! RASTI --v6 

1.Izvoz blaga 16,3 5,6 16,4 11,6 9,4 6,6 
2.Izvoz storitev 1) 31,3 6,v> - 1,/ ^,0 
3.127/OZ.SrOJPAJ 20,5 4,1 11,0 10,0 3,2 /p 

r, o 
4.Uvoz blaga 5,0 i ;»v ;'r r 0 

5.Uvoz storitev 33,3 -1o,u 1 • -,. ;^u 6>' 3'3 
6.UVOZ SKUPAJ 9,0 - 7,6. 6,0 - 2,0 5,2 6,0 

1)V zvezni metodologiji spremljanja izvoza storitev so v letu 1983. nastale 
spremembe - od turirma so zajeti le direktni prilivi: in vnovcem cela.. Da^je 
možen izračun stopnje rasti izvoza storitev srno zato, izračunali primerljivo 
osnovo za leto 1922, stopnje rasti za leti 1981 in 1982 pa_so izračunane glede 
na uradne podatke, ki so bili objavljeni po takrat vel javni me t.ouo logi ji. 
leto 1985 stopnje rasti vključuje pri turizmu poleg direKtnega aevizne0a 
priliva tudi efektivo, ki je bila zamenjana v menjalnicah v SR Sloveniji in 
odvedena, v NBJ. 

poročevalec 
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5. Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva 
- v milijon din 
— tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na, domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v tem:-prihodki od obresti 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabi jene surovine 

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

trgovskega blaga 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 
11.Povečanje zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov 
12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

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

13.DOSEŽENI BRUTO 
DOHODEK( 5-12) 

521.212 639.195 874.623 1406.786 

97.408 135.103 243.750 408.496 

358.232 469.253 702.202 1117.525 
215.131 293.117 435.695 739.993 

7.607 13.415 29.978 69.191 
1191.983 1536.668 2256.270 3672.800 

323.565 411.910 627.035 1032.708 
20.502 25.659 37.127 95.766 
17.951 22.210 31.025 51.674 

403.393 528.812 789.058 1228.101 

126.619 146.197 191.108 289.683 

12.002 13.073 26.361 59.186 

892.030 1147.861 1701.714 2757.118 

299.953 388.807 554.556 915.682 
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6. Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka - tekoče cene 
 <  

Indeksi rasti Struktura - v% 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 134,7 122,6 137,7 160, £ 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 146,2 138,6 179,5 170,2 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 137,5 130,3 150,4 163,4 
4.Ostali prihodki 140,3 135,7 148,6 169,7 

v tem:-prihodki od obresti 169,3 175,8 222,3 230,3 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 137,4 128,6 147,4 164,3 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabljene surovine 

in material 139,7 127,3 152,3 166,7 
7.Porabljena energija 169,1 122,1 143,5 211,3 
8.Transportne storitve 144,0 123,7 139,8 166,4 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 138,2 130,5 150,8 161,9 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 136,3 115,3 131,2 150,0 
11.Povečan je zalog nedokončane 

proiz.in gotovih izdelkov 147,2 109,6 197,7 226,1 
1'2.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

(brez amortizacije po minimal- 
nih ;stopnjah) ( 6 do 11 ) 139,2 128,3 149,0 164,7 

13.doseženi bruto 
DOHODEK( 5-12) 132,4 129,4 142,6 163,3 

43,7 41,6 38,f 

30,1 30,5 
18,0 19,1 
0,6 0,9 

100,0 100,0 

27.1 
1,7 
1,5 

33,9 

10,6 

1,0 

74,8 

25.2 

26,8 
1,7 
1.4 

34,4 

9.5 

0,9 

74,7 

25,3 

31,1 
19,3 
1,3 

100,0 

27,8 
1,6 
1.4 

35,0 

8.5 

1,2 

75,4 

24,6 

38,3 

10,8 11,1 

30,4 
20,2 
1,9 

100,0 

28,1 
2,6 
1.5 

33,4 

7,9 

1.6 

75,1 

24,9 

a) Oblikovanje celotnega prihodka, 
— po novem obračunskem sistemu 

porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva 
— - v milijon din 

- tekoče cene 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 
1.Prihodki od prodaje 

na domačem trgu 
2.Prihodki od prodaje 

na tujem trgu 
3.Prihodki od prodaje 

trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v tem :-prihodki od obresti 
5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 4 ) 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabi jene surovine 

in material 
7.Porabi jena energija 
8.Transportne storitve 
9.Nabavna vrednost 

trgovskega blaga 
10.Ostali materialni in 

drugi stroški 
11 .Materialni stroški za 

delo delovnih skupnosti 
12.Plačila za bančne in SIK stroške 
13.Plačila za obresti 
14.Izdatki za prehrano delavcev 

( del SSP ) 
15.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

( brez amortizacije )(6 do 14) 
16.DOSEŽENI BRUTO 

DOHODEK( 5 - 15) 

1984 
pre- 

1985 
ocena 

Indeks rasti 
1985/84 

1406.786 2644.750 

408.496 796.550 

1117.525 
739.993 

69.191 
3672.800 

1032.708 
95.766 
51.674 

1228.101 

348.869 

15.640 
5.934 

115.360 

2.362 

2896.414 

776.386 

1955.700 
1372.050 
179.900 

6769.050 

1941:. 500 
191.500 
98.200 

2087.800 

641 .900 

29.70Q 
9.800 

299/.950 

• 5.200 

5305.550 

1463.500 

188,0 

195,0 

175,0 
185,5 
260,0 
184,5 

188,0 
200,0 
190,0 

170,0 

184,0 

190,0 
165,0 
260,0 

220,0 

183,0 

188,5 

Struktura , 
v % 

1984 1985 

38.3 

■11,1 

30.4 
20,2 
1,9 

100,0 

28,1 
2,6 
1,5 

33,4 

9,5 

0,4 
0,2 
3,1 

0,1 

78,9 

21,1 

39,1 

11,7 

28,9 
20,3 
2,7 

100,0 

28.7 
2,9 
1,5 

30.8 

9,5 

0,4 
0,1 
4,4 

0,1 

78,4 

21 ,6 
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7. Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva 

- v milijon din 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 

BRUTO DOHODEK 299.953 
Amortizacija po predp.min.stop. 27.641 

DOSEŽENI DOHODEK 272.312 
Izguha 4.400 
RAZPOREJENI DOHODEK 275.500 
Obveznosti iz dohodka skupaj 93.388 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 20.782 
-SIS družbenih dejavnosti 16.637 
-SPIZ in star .zav.kmetov 4.145 

-davki iz dohodka 2.094 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 1.822 
-del doh.za delovno skupnost ' 24.691 
-del doh.za plačilo obresti 19.933 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 2.000 
-del doh.za SI£) in DS 563 
—del doh.za AM iznad predpisane 6.314 
-del doh.za zavarovalne premije 3.607 
-de doh.za bančne,SIK stroške, 
kazni in sod.stroške ter članar. 2.333 

—del doh.za druga plačila 9.249 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v elektrog. ... 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva ... 

-prisp.za kolekt.kom.rabo 1.323 
-prisp.za usposab.zemljišč 

za družb, organ .kmet. proizv. 815 
-prisp.za štipendiranje 600 
-ostale obveznosti iz doh.1) 3.047 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 87.863 
-prisp.SIS družb.dej. 15.511 
-prisp.SPI Z 13.160 
-davki iz OD (vključ.s prisp.za 
interv.za proiz.hrane in bi.rez.) 2.765 

-prisp.sol .za Č.G. 954 
Skupna poraba v tozd 9.721 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 8.576 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

388.808 554.556 
48.751 67.474 

340.057 
8.474 

345.682 
124.495 

26.661 
21 .065 
5.596 
3.172 
2.303 

32.291 
32.555 
2.427 
1.049 
4.626 
5.297 

3.172 
10.942 

487.082 
12.778 

494.466 
190.493 

33.000 
25.932 
7.068 
3.474 
2.937 

42.795 
65.242 
3.077 
1.331 
6.873 
7.351 

4.352' 
20.061 

3.464 3.067 5.274 

1.662 

1.003 
755 

4.455 

3.780 
2.180 

1.460 
990 

6.377 

182.112 221 .187 303.973 

120.253 151.672 198.121 

110.945 
18.540 
17.368 

3.606 
1.213 

10.950 
10.201 

143.648 
22.915 
24.706 

5.268 
1.584 

15.009 
13.253 

AKUMULACIJA 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 

138.550 172.823 226.383 

43.562 48.365 77.590 

49.876 52.990 84.463 

77.517 101.472 151.937 

915.682 
101.222 

814.460 
10.420 

820.570 
331.837 

53.987- 
42.137 
11.850 
4.619 
4.424 

62.562 
135.720 

4.949 
2.006 

12.336 
11 .097 

7.466 
32.671 

7.652 

1.622 

8.350 
3.350 

2.420 
1 .520 
7.757- 

488.733 

304.885 

225.615 
30.800 
35.920 

4.439 
1.830 

22.922 
19.425 

347.232 

141.497 

153.833 

255.055 

1)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek 
solidarnosti iz dohodka, za biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni 
reprodukciji in druge manjše prispevke 
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* 
8. Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva 

- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija po predp.min.stop. 

DOSEŽENI DOHODEK 
Izguba 
RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 
-SIS družbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
—del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
—del doh.za zavarovalne premije 
—de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter član. 

—del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ZG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v el.gosp. 

-prisp.za spodbuj.konvei^- 
tibilnega deviz.priliva 

-prisp.za kolekt.kom.rabo 
-prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 
—prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh. 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODHC 

132.4 
130,9 

132.5 
194,8 
133,0 
151,0 

218.2 
258.3 
134.4 
114,0 

131,9 
148,0 
159,9 
156.8 
140,7 
136.9 

123,3 
120,7 

125,4 

124,1 Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 131,6 
-prisp.SIS družb.dej. 93,7 
-prisp.SPIZ 122,4 
-davki iz OD (vkl.s prisp.za 
inter.za proiz.hrane in bi.rez.) 131,0 

-prisp.sol.za Č.G. 143,5 
Skupna poraba v tozd 97,0 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 107,3 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 120,6 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 143,8 

AKUMULACIJA 143,4 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 138,7 

129,4 
176,1 

124,6 
192.1 
125.2 
133,0 

128,1 
126,6 
135,0 
151 ,6 
126,4 
129,0 
163.3 
121 ,3 
186.4 
73,4 

146,6 

136,(b 
118,3 

123.0 
125.8 
146.2 

1*21 ,3 

125.9 

126.1 
119,5 
132.0 

130.4 
127.1 
113.5 
117.3 

124,5 

111,0 

106,3 

1^1,2 

142,6 
138.2 

143.3 
149,2 
143,0 
153,0 

123.8 
124,7 
120,7 
109,4 
127,7 
132,6 
200,6 
126.9 
127.1 
148.2 
138,9 

137,4 
183,1 

5,0 174,0 

125,6 130,6 

145.5 
131 ,1 
143.1 

137.4 

130.6 

129.5 
123.6 
142.3 

145.7 
130,6 
136.8 
129.4 

131,0 

160.5 

159,4 

149.2 

163.3 
145.4 

165,8 
79,7 

164,4 
171,0 

163,5 
162,5 
167,7 
132.7 
150,3 
147,0 
198.2 
158.3 
152,0 
178.8 
145,0 

147,0 

220,9 
153.7 

165.8 
153,7 
162.9 

160.2 

153,7 

156,9 
134,4 
145.4 

83,9 
115.5 
152,7 
147,0 

153.3 

180,3 

180,2 

164.6 
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9. Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva 

-struktura v % 
- tekoče cene' 

1981 1982 1983 1984 

RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 
-SIS družbenih dejavnosti 
-SPI Z in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter članar. 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v el.gosp. 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

-pri sp.za kolekt.kom.rabo 
-prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 
-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh. 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 
-prisp.SIS družb.dej. 
-prisp.SPI Z 
-davki iz OD (vklj.s prisp.za 
interv.v proiz.hrane in bi.rez.) 

-prisp.sol.za C .G. 
Skupna poraba v tozd 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

AKUMULACIJA 

100,0 
33,9 

7,5 
6,0 
1,5 
0,8 
0,7 
9,0 
7.2 
0,7 
0,2 
2.3 
1.3 

0,8 
3.4 

1,3 

0,3 
0,2 
1,1 

66,1 

31,9 
5,6 
4,8 

1.0 
0,3 
3,5 
3.1 

100,0 
36,0 

7,7 
6,0 
1,7 
0,9 
0,7 
9.3 
9.4 
0,7 
0,3 
1,3 
1.5 

0,9 
3,2 

0,5 0,5 

0,3 
0,2 
1,3 

32,1 
5,4 
5,0 

1,0. 
0,4 
3,2 
2,9 

50,3 50,0 

100,0 
38,5 

6,7 
5,2 
1,4 
0,7 
0,6 
8,7 

13,2 
0,6 
0,3 
1.4 
1.5 

0,9 
4,1 

0,9 1,1 

0,8 
0,4 

0,3 
0,2 
1,3 

64,0 61,5 

43,6 43,9 40,1 

15,8 14,0 

29,1 
4.6 
5.0 

1.1 
0,3 
3,0 
2.7 

45,8 

15,7 

18,1 15,3 17,1 

100,0 
40,4 

6,6 
5,1 
1.5 
0,6 
0,5 
7.6 

16,5 
0,6 
0,2 
1,5 
1,4 

0,9 
4,0 

0,9 

0,2 

1,0 
0,4 

0,3 
0,2 
1,0 

59.6 

37,2 

27,5 
3,8 
4,4 

0,5 
0,2 
2,8 
2,4 

42,4 

17,2 

18.7 
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a) Ocena razporejanja dohodka in čistega dohodka gospodarstva 
— po novem obračunskem sistemu — - v milijon din 

- tekoče cene 

1984 19 8 5 
pre— ocena 
račun ob upoš. ob izved. 

dosed. resol. 
tendenc izhodišč 

776.386 1463.500 
113.558 210.100 
101.222 187.260 
12.336 22.840 

662.828 1253.400 
10.420 20.000 

668.938 1264.300 
182.567 367.650 

BRUTO DOHODEK 1 

Amortizacija skupaj (vključ.posp.AM) 
- amortizacija po minimal.stopnjah 
- amort.iznad minimal.stopenj 

DOSEŽENI D0H0DHC 
Izguba 

RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
- prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 53.987 
- SIS družbenih dejavnosti 42.137 
- SPIZ in star.zav.kmetov 11.850 

- davki .iz dohodka 4.619 
- stanovanjski prisp.(solidar.) 4.424 
- delovna skupnost brez MS 46.922 
- plačilo obresti za kredite 

za osnovna, sredstva 20.360 
- ohranitev člov.okolja 4.949 
- SLO in DS 2.006 
- zavarovalne premije 11 -097 
-kazni, sod.s+roSki in članarine 1.532 
- druga plačila 32.671 

v tem: 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v ŽG 7.6*52 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v el.gosp. 1.622 
- prisp.za spodbuj.konver- 

tibilnega deviz.priliva 8.350 
- prisp.za kolekt.kom.rabo 3-350 
- prisp.za usposab.zemljišč 

za družb.organ.kmet.proizv. 2.420 
- prisp.za štipendiranje 1 -520 
—i ostale obveznosti iz doh.1) 7.757 

RAZPOREJENI ClSTI D0H0DIK 

Bruto osebni dohodki 
v tem: 

— neto osebni dohodki 225.615 
— pri sp. SIS družb, de j. 34,-970 
— prisp. SPIZ 38.031 
— davki iz OD (vkl.prisp.za 

inter.za proiz.hrane in bi.rez.) ' 4.439 
— prisp.solidar.za č.G 1.830 

Skupna poraba v tozd (brez dela izdat. 
za prehrano:delavcev ) 20.560 
Sred .tozd za stanovanj .izgradnjo 19.425 

Skupaj bruto OD in skupna poraba tozd 
(s stanovanj.sredstvi) 344.870 
Sred.za razširitev materialne 
osnove-dela in rezerve 141.497 

117.350 
90.150 
27.200 
10.100 
8.350 

88.700 

50.900 
12.400 
3.000 

18.900 
2.900 

55.050 

12.700 

14.500 
6.J50 

4.650 
2.850 

14.000 

486.371 896.650 

304.885 576.250 

421.150 
72.200 
71.900 

7.550 
3.450 

38.850- 
36.700 

1463.500 
210.100 
187.260 
22.840 

1253.400 
20.000 

1264.300 
351.200 

105.900 
79.650 
26.250 
10.100 
8.000 

84.500 

50.900 
12.400 
3.000 

18.900 
2.900 

54-600 

12.700 

14.500 
6.000 

4.650 
2 i 750 

14.000 

913.100 

548.800 

402 ;000 
67.500 
68.;450 

7.650 
3.300 

37.000 
35.000 

Indeksi rasti 
1985 1985 

1984 1984 
I. II. 

Struktura 

1984 
V /o 

1985 
I. 

1985 
II. 

188,5 
185,0 
185,0 
185,0 

188,5 
185,0 
185,0 
185,0 

189,0 189,0 

189., 0 
201!,5 

217,5 
214,0 
229i, 5 
218:, 5 
189,0 
189,0 

250,0 
250 L 0 
150,0 
170[0 
190,0 
168^5 

189,0 
192,5 

196,0 
189,0 
221,5 
218,5 
180,0 
180,0 

250,0 
250,0 
150,0 
170,0 
190,0 
167,0 

165)8 165,8 

173 ;5 
189 jO 

189,0 
189,0 
180,0 

184,5 

189,0 

187,0 
206,5 
189,0 

170,0 
.189,0 

189,0 
189,0 

173,5 
180,0 

189,0 
180,0 
180,0 

188,0 

180,0 

178,0 
193,0 
180,0 

170,0 
180,0 

180,0 
180,0 

.100,0 100,0 100,0 
27,3 29,1 27,8 

8,1 
6,3 
1.8 
0,7 
0,7 
7,0 

3,0 
0,7 
0,3 
1,7 
0,2 
4.9 

1.1 
0,2 

1.2 
0,5 

0,4 
0,2 
1.2 

72,7 

45.6 

33.7 
5,2 
5,7 

0,6 
0,3 

3,1 
2,9 

9,3 
7.1 
2.2 
0,8 
0,7 
7,0 

4,0 
1,0 
0,2 
1,5 
0,2 
4.3 

1,0 

1,1 
0,5 

0,4 
0,2 
1,1 

70,9 

45,6 

33,3 
5,7 
5,7 

0,6 
0,3 

3,1 
2,9 

8.4 
6,3 
2,1 
0,8 
0,6 
6,7 

4,0 
1,0 
0,2 
1.5 
0,2 
4,3 

1,0 

1,1 
0,5 
0,4 
0,2 
1,1 

72,2 

43,4 

31,8 
5.3 
5.4 

0,6 
0,3 

2,9 
2,8 

651.800 620.800 

244.850 292.300 

189,0 180,0 

173,0 206,5 

51,6 51,6 49,1 

21,1 19,3 23,1 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 255.055 454.950 502.400 178,5 197,0 

DZajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek solidarnosti iz dohodka, za biološka vlaganja, za 
financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše prispevke 
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10. Obresti gospodarstva kot strošek in kot prihodek 

- v milijonih din 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1984 1985 
novi I.poli. 
obrač. novi 
sistem 1) obrač. 

sistem 1) 

Doseženi dohodek 
gospodarstva 

Akumulacija 
gospodarstva 

Plačane obresti 
gospodarstva 

Primerjava stroškov 
za obresti z: 

272.312 340.057 487.082 814.460 

49.876 52.990 84.463 153.833 

662.828 516.032 

141.497 130.454 

19.933 32.555 68.474 135.720 135.720 138.021 

- doseženim dohodkom 7,3 9,6 
— akumulacijo 40,0 61,4 

14,1 
81 ,1 

16,7 
88,2 

20,5 
95,9 

26,7 
105,8 

7.607 13.415 30.039 69.191 
Prihodek gospodarstva 
od obresti 

Primerjava prihodka 
od obresti z: 

- doseženim dohodkom 2,8 3,9 6,2 8,5 
- akumulacijo 15,2 25,3 35,6 45,0 

Neto stroški za 
obresti: 12.326 19.140 38.435 66.529 

Primerjava neto 
stroškov za obresti z: 

- doseženim dohodkom 4,5 5,7 7,9 8,2 
- akumulacijo 24,8 36,1 45,5 43,2 

69.191 

10,4 
48,9 

10,1 
47,0 

68.253 

13.2 
52.3 

69.768 

13,5 
53,5 

1 )Z novim obračunskim sistemom se iz dohodka pokrivajo le obresti za kredite 
za osnovna sredstva, medtem ko se vsa ostala plačila za obresti pokrivajo 
v breme celotnega prihodka pred ugotavljanjem dohodka. Zato prikazujemo 
stroške za obresti za leto 1984 in 1985 le zaradi primerjave velikosti s 
predhodnimi leti. 
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11. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji 
- v milijon din 
- tekoče cene 

'H Vn 'V" ' l1 J 
1981 1982 1983 1984 1 9,8 5 

ocena 
ob ob 

upošt. izvedbi 
dosed. resoluc. 
tendenc izhodišč 

Sredstva za reprodukcijo gospodarstva 
- sred.za reprod.individ.sektorja 
- amortizacija,lastna akumulacija in 

interna realizacija 
- druga izvorna sredstva 

Sredstva za reprodukcijo negopodarstva 
v tem: 
- izvorna stanovanjska akumulacija UDS 

Akumulacija prebivalstva 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 

Neto skupna vlaganja in drugi 
plasmaji v druge SR in SAP 
Neto obveznosti do manj razvitih 
SR in SAP 

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

Pokrivanje izgub 
Pokrivanje tečajnih razlik 
Pokrivanje prirasta zalog in strateških 
rezerv z dolgoročnimi sredstvi 

USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
v tem: 
- prizvodnp investicije 
- neproizvodne investicije 

od tega: 
—i stanovanjske, investicije 
- ostale neproizvodne investicije 

93.364 
5.059 

79.380 
8.925 

26.192 

12.942 

19.931 

13.168 

4.698 

4.479 

2.415 . 
2.064 

4.999 
858 

12.383 

98.902 

64.027 
. 34.875 

23.542 
11.333 

120.570 
6.399 

103-968 
10.203 

32.312 

15.490 

21.717 

181.983 
8.830 

156.770 
16.38? 

42.007 

20.531 

24.389 

297.711 
14.100 

259.708 
23.903 

63.101 

28.706 

42.764 

534.540 
25.400 

463.450 
45.690 

113.230 

54.280 

82.630 

14.793 

5.691 

10.922 

4.753 
6.169 

8.973 
3.174 

19.754 

111.292 

73.503 
37.789 

27.374 
10.415 

28.09Ž 

8.936 

835 

- 4.364 
5.199 

13.118 
5.578 

56.595 

135.225 

• 91.847 
43.378 

32.517 
10.861 

29.600 

13.591 

160 

- 6.160 
6.320 

11.675 
5.976 

125.510 

217.064 

144.208 
72.856 

49.000 
23.856 

53.300 

28.500 

33.550 

19.800 
13.750 

21.900 
18.000 

205.850 

369.300 

251.200 
118.100 

79.900 
38.200 

581.420 
25.400 

510.900 
45.120 

110.830 

52.230 

80.450 

139.487 174.599 248.379 403.576 730.400 772.700 

53.300 

28.500 

33.550 

19.800 
13.750 

21.900 
18.000 

221.950 

395.500 

277.400 
118.100 

79.900 
38.200 

12. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji — struktura v% 
— tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 
ocena 

ob upošt. ob izved. 
dosed. resol. 
tendenc izhod. 

Sredstva ;za reprodukcijo gospodarstva 55,9 59,1 
— sred.za reprod.individ.sektorja 3,6 3,7 
— amortizacija,lastna akumulacija in 

interna realizacija ^r'q 
— druga izvorna sredstva 5,4 5,9 

Sredstva za reprodukcijo negopodarstva 18,8 18,5 
v tem: _ 
— izvorna stanovanjska akumulacija UDS 9,3 o,9 

Akumulacija prebivalstva 14,3 12,4 

73,3 
3,6 

63,1 
5,5 

16,9 

.8,3 

9,8 

73,8 
3,5 

64,4 
5,9 

15,6 

7,1 

10,6 

73.2 
3,5 

63,5 
6,2 

15,5 

7,4 

11.3 

75,2 
3,3 

66,1 
5,8 

14,4 

6,8 

10,4 
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SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Neto skupna vlaganja in drugi 
plasmaji v druge SR in SAP 9,4 8,5 11,3 7,3 7,3 6,9 
Neto obveznosti do manj razvitih 
SR in SAP 3,4 3,3 3,6 3,4 3,9 3,7 

Neto odliv akumulacije v tujino 3,2 6,2 0,3 0,1 4,6 4,4 
v tem: 
- neto odplačila IN0 posojil 1,7 2,7 — 1,8 — 1,5 2,7 2,6 
— neto kreditiranje izvoza 1,5 3,5 2,1 1,6 1,9 1j8 

Pokrivanje i^jub 3,6 5,1 5,3 2,9 3,0 2,8 
Pokrivanje tečajnih razlik 0,6 1,8 2,2 1,5 2,4 2,3 
Pokrivanje prirasta zalog in strat. 
rezerv z dolgoročnimi sredstvi 8,9 11,3 22,8 31,1 28,2 28,7 

USTVARJENE INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA " 70,9 63,8 54,5 53,8 50,6 51,2 
v tem: 
— prizvodne investicije 45,9 42,1 37,0 35,7 34,4 35,9, 
- neproizvodne investicije \ 25,0 21,7 17,'5 18,1 16,2 15,3 

od tega: ^ - 
- stanovanjske investicije 16,9 15,7 13,1 12,2 10,9 10,3 
- ostale neproizvodne invest. 8,1 6,0 4,4 5,9 5,3 5,0 

13. Oblikovanje in razporeditev dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu združenega 
dela - v milijon din 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1 9 8 5 
ocena 

ob upoš . ob izved. 
dosed. resoluc. 
tendenc izhodišč 

OBLIKOVANJE SREDSTEV : 

Amortizacija po minimalnih stopnjah 
Amortizacija nad minimal.stopnjami 
Akumulacija tozd , 
Interna realizacija 
Druga domača sredstva za reprodukcijo 
Dolgoročna sredstva iz kreditnega 
potenciala bank 
Anuitete iz sklada za manj razvite 
SR in SAP 
Korigčenje tujih kreditov 
Priliv odplačil kreditov danih 
v tujino 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOLGOROČNA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 

27.641 
6.314 

43.562 
1.863 
8.925 

12.255 

921 
7.418 

6.054 

48.751 
4.626 

48.364 
2.227 

10.203 

9.585 

1.203 
8.141 

6.573 

69.597 
6.873 

77.590 
2.710 

16.383 

13.140 

1.183 
18.570 

15.878 

101.222 
12.336 

141.497 
4.653 

22.303 

16.000 

2.520 
29.230 

26.860 

187.260 
22.840 

244.850 
8.500 

42.670 

19.000 

3.100 
30.250 

41.250 

114.953 139.673 221 .924 356.621 599-720 

187.260 
22.840 

292.300 
8.500 

42.240 

19.000 

3.100 
30.250 ' 

41.250 

646.740 

RAZPOREDITEV SREDSTEV : 

Neto skupna vlaganja in drugi plasmaji 
gospodarstva v druge SR in SAP 7.562 7.423 
Obveznosti do manj razvitih SR in SAP 
( vklj.poseb.prispevek za Kosovo ) 5.619 6.894 
Odplačila glavnice dolg.dom.banč.kred. 7.355 5.750 
Odplačila glavnice tujih kreditov 9.833 12.894 
Krediti dani v tujino 8.118 12.742 
Pokrivanje izgub 4.400 8.474 
Pokrivanje tečajnih razlik - - 

20.152 21.200 

10.119 
9.633 

14.206 
21.077 
12.778 

16.111 
9.600 

23.070 
33-180 
10.420 

37.760 

31.600 
12.870 
50.050 
55.000 
20.000 
18.000 

37.760 

31 .600 
12.870 
50.050 
55.000 
20.000 
18.000 
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RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
MATERIALNE NALOŽBE V OSNOVNA IN 
OBRATNA SREDSTVA 72.066 85.496 133.959 243.040 374.440 421.460 
od tega: 
- pokrivanje prirasta zalog v gospodarstvu 

z dolgoročnimi viri sredstev 13.098 18.392 50.942 112.932 148.640 169.460 
- investicije v osnovna sredstva 

gospodarstva združenega dela 58.968 67.104 83.017 130.108 225.800 252.000 

14. Oblikovanje in razporeditev dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu združenega 

^®'a — struktura v% 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 19 8 5 
ocena 

ob ob 
upošt. izved. 
dosed. resol. 
tendenc izhod. 

OBLIKOVANJE SREDSTEV : 

Amortizacija po minimalnih stopnjah 
Amortizacija nad minimal.stopnjami 
Akumulacija tozd 
Interna realizacija 
Druga domača sredstva za reprodukcijo 
Dolgoročna sredstva iz kreditnega 
potenciala bank 
Anuitete iz sklada za manj razvite 
SR in SAP 
Koriščenje tujih kreditov 
Priliv odplačil kreditov danih 
v tujino 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOLGOROČNA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 

24,0 
5,5 

37,9 
1 <6 
7,8 

10,7 

0,8 
6,4 

5,3 

34,9 
3,3 

34,6 
1.6 
7,3 

6,9 

0,9 
5,8 

4.7 

31,3 
3.1 

35,0 
1.2 
7,4 

5,9 

0,5 
8,4 

7,2 

28,4 
3,5 

39,7 
1,3 
6,2 

4,5 

0,7 
8,2 

7,5 

31 ,2 
3.8 

40,9 
1,4 
7.1 

3.2 

0,5 
5,0 

6.9 

28,9 
3,5 

45,3 
1.3 
6,5 

2,9 

0,5 
4,7 

6.4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

RAZPOREDITEV SREDSTEV : 

Neto skupna vlaganja in drugi plasmaji 
gospodarstva v druge SR in SAP 6,6 5,3 9,1 
Obveznosti do manj razvitih SR in SAP 
( vklj.poseb.prispevek za Kosovo ) 4,9 4,9 4,5 
Odplačila glavnice, dolg.dom.banč.kred. 6,4 4,1 4,3 
Odplačila glavnice tujih kreditov 8,5 9,2 6,4 
Krediti dani v tujino 7,1 9,1 9,5 
Pokrivanje izgub 3,8 6,1 5,8 
Pokrivanje tečajnih razlik . ... ... ... 

RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
MATERIALNE NALOŽBE V OSNOVNA IN 
OBRATNA SREDSTVA 
od tega: ✓ 
- pokrivanje prirasta zalog v gospo- 

darstvu z dolgoročnimi viri sredstev 11,4 13,2 23,0 
- investicije v osnovna sredstva 
' gospodarstva združenega dela 51,3 48,1 37,4 

62,7 61,3 60,4 

5,9 

4,5 
2,7 
6,5 
9,3 
2,9 

68,2 

31,7 

36,5 

6,3 

5.3 
2.1 
8.4 
9.2 
3.3 
3,0 

24,8 

37,6 

5.8 

4.9 
2.0 
7.7 
8,5 
3.1 
2.8 

62,4 65,2 

26,2 

39,0 
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15. Izplačilo za investicije v osnovna sredstva združenega dela tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 
ocena 

a) Absolutni podatki (v mio din) 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 74.619 85.196 
- gospodarske dejavnosti 48.294 56.752 
- družbene in upravne dejavnsti 9.547 - 8.555 
- stanovanjske investicije 16.777 20.189 

b) Nominalne stopnje rasti (v 50 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 11.6 14.2 
- gospodarske dejavnosti 8.0 17.5 
- družbene in upravne dejavnosti 7.2 —13.5 
- stanovanjske investicije 26.8 , 20.3 

c) Realne stopnje rasti (v %) 

Investicije v osnovna sredstsva skupaj - 20.0 - 16.8 
- gospodarske dejavnosti - 23.3 - 13.7 
- družbene in upravne dejavnosti — 21.4 - 37.7 
- stanovanjske investicije - 6.9 - 14.1 

110.649 
76.987 
9.112 

24.552 

29.9 
35.7 
10.4 
21.6 

- 2.0 
0.0 

- 14.1 
- 2.9 

185.453 
131.949 
16.295 
37.209 

67.6 
71.4 
78.8 
51.6 

4.8 
7.1 

11.8 
- 5.3 

254.900 1) 
228.900 
26.000 

71,9 1) 
73,5 
60.0 

11,4 1) 
10,4 
18.0 

1) Brez stanovanjskih investicij, ker zaradi spremembe v metodologiji. SDK za spremljanje izplačil za 
investicije ni primerljivih podatkov za investicije v stanovanjsko gradnjo in družbeni standard. 

16. Ustvarjene investicije v osnovna sredstva 

1981 1982 1983 

— v milijon din 

1984 1) 1985 
ocena 

1) Absolutni podatki (tekoče cene) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

Proizvodne investicije 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 

Neproizvodne investicije skupaj 

Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 

Ostale neproizvodne investicije 

2) Nominalne stopnje rasti (v %) 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

Proizvodne investicije 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 

Neproizvodne investicije skupaj 

Stanpvanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 

Ostale neproizvodne investicije 

3) Realne stopnje rasti (v %) 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

98.902 
77.032 
21.870 

64.027 
58.968 
5.059 

34.875 

23.542 
6.731 

16.811 

11.333 

24.8 
16.6 
66.0 

17.0 
15.3 
41.6 

42.4 

60.5 
32.9 
75.1 

15.3 

10.5 
16.7 
21.0 

111.292 
87.858 
23.434 

73.503 
67.104 
6.399 

37.789 

27.374 
10.339 
17.035 

10.415 

12.5 
14.1 
7.2 

14.8 
13.8 
26.5 

8.4 

16.3 
53.6 
1.3 

- 8.1 

- 18.1 
- 16.6 
- 23.0 

135.225 
104.457 
30.768 

91.847 
83.017 
8.830 

43.378 

32.517 
11.817 
20.700 

10.861 

21.5 
18.9 
31.3 

25.0 
23.7 
38.0 

14.8 

18.8 
14.3 
21.5 

4.3 

- 8.3 
-10.0 
- 1.7 

217-064 
170.264 
46.800 

144.208 
130.108 
14.100 

72.856 

49.000 
16.300 
32.700 

23.856 

60,5 
63.0 
52.1 

57.0 
56.7 
59.7 

68.0 

50.7 
37.9 
58.0 

119.6 

0.4 
0.8 

- 1.0 

369.300 
293.900 
75.400 

251.200 
225.800 
25.400 

118.100 

79.900 
29.900 
50.000 

38.200 

70.1 
72.6 
61.1 

74.2 
73.5 
80.1 

62.1 

63.1 
83.4 
52.9 

60.0 

- 12.3 
- 11.0 
- 17.0 
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Proizvodne investicije — 17.0 -15.6 — 7.9 —1.9 10.0 
— združeno delo —* 18.2 — 16.4 — 8.8 — 2.0 - 10.0 

— samostojno osebno delo 0.5 - 7.0 1./ — 0.2 - 7.0 

Neproizvodne investicije skupaj 4.1 - 22.4 - 8.9 4.7 - 16.8 

Stanovanjske investicije 17*9 - 16.9 - 5.1 - 5.9 - 16-3 
— družbena stanovanja — 2.4 9.7 - 8.7 -13.9 ~ 5.8 
— zasebna stanovanja 28.6 - 27.6 — 2.9 — 1.3 — 21.6 

Ostale neproizvodne investicije - 16.4 - 33.8 -18.9 37.4 - 18.0 

4) Delež v družbenem proizvodu celotnega 
gospodarstva (v %) 

Investicije v osnovna sredstva skupaj 29.1 25.6 22.3 22.3 20.1 
— združeno delo 22.7 20.2 17.2 17.5 16.0 
— zasebni sektor 6.4 5.4 5.1 4.8 4.1 

Proizvodne investicije 18.8 16.9 15.1 14.8 13.7 
— združeno delo 17.4 15.4 13.7 13.4 12.3 
— samostojno osebno delo 1i 4 1.5 1.4 1.4 1.4 

Neproizvodne investicije skupaj 10.3 8.7 7.2 7.5 6.4 

Stanovanjske investicije 7.0 6.3 5.4 5.0 4.3 
— družbena stanovanja 2.0 2.4 1.9 1.7 1.6 
— zasebna stanovanja 5-0 3.9 3.5 3.4 2.7 

Ostale reproizvodne investicije 3.3 2.4 1.8 2.4 2.1 

1) Predhodni podatki 
17. Struktura ustvarjenih proizvodnih investicij v osnovna sredstva združenega dela po področjih 

— V/i 

1981 1902 1983 1984 1) 1985 

SKUPAJ PROIZVODNE INVESTICIJE 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Energetika 
- elektroenergetika 
- premogovništvo 
- nafta in plin 

Prometna infrastruktura 
- železnice 
- luka 
- letališča 
- ceste 
- PIT 

Vodno gospodarstvo 

INDUSTRIJA BREZ ENERGETIKE 

- surovinske dejavnosti 
- izvozno pomembne dejavnosti 

v tem: razv.tehn. 
- ostala industrija 

KMETIJSTVO 
GOZDARSTVO 
GRADBENIŠTVO 
PROMET (BREZ INFASTRUKTURE) 
TRGOVINA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
OBRT 
KOMUNALNE DEJAVNSTI 
TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE, 
OSTALO 

100,0 

23,9 

11,2 
8,9 
1.8 
0,5 

12.1 
3.1 
0,8 
0,0 
6.2 
2.0 

0,6 

39.7 

6.6 
18.8 
6,5 

14.2 

3.1 
1,4 
3.9 
9.2 
8,1 
2,1 
1.7 
5,1 

1.8 

100,0 

20.6 

9.3 
6.6 
2,2 
0,5 

10.4 
3.2 
0,5 
0,2 
4.4 
2.1 

0,9 

41.5 

7.8 
19,2 
5.4 

14,5 

3.9 
2,0 
3,8 

10.7 
6,8 
2.7 
1.5 
4.3 

2.2 

100*0 

23,4 

11,9 
7,7 
3,9 
0,3 

10,8 
2,9 
0,6 
0,0 
4.7 
2,6 

0,7 

40,6 

5,6 
21,6 
5,4 

12,4 

4,9 
1.8 
3.4 
9,8 
6.0 
2,2 
1.5 
4,2 

2.1 

100,0 

22,7 

12,4 
8.1 
4.2 
0,1 

9.4 
0,2 
1.3 
0,1 
6,0 
V 

0,9 

38,6 

6,0 
21,0 
5.5 

11,6 

5.2 
1.6 
4,9 
7,6 
5.4 
3.3 
2.2 
5.3 

3,3 

100,0 

21,9 

10.5 
6,4 
4,0 
0,1 

10,0 
2,0 
0,9 
0,1 
5,0 
2,0 

1.4 

38.6 

7,7 
21,2 
6.5 
9.7 

3.8 
1.3 
4.4 
8.3 
5.4 
3.8 
1.9 
5,0 

5,7 
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a) Pregled najpomembnejših naložb za povečanje izvoza iz Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njihov zaključek 

Področje-investitor Nameri naložbe Zaključek 
Investicije 

A. INDUSTRIJA 
Elektro predelovalna industrija 

1 . Rte, Cerkno 

2. Iskra Industrija kondenzatorjev, 
Semič" 

3. Iskra IEZE TOZD Keramika 
4. Iskra IEZE TOZD'Polprevodniki 

Trbovl je 
5. Iskra IEZE TOZD Upori Šentjernej 

G. Iskra IEZE TOZD Hipot. Šentjernej 

7. Iskra Kibemetika,Kranj ,TOZD 
Tovarna števcev 

8, Iskra Telcmatika,T0ZD ATC,Kranj 

■ 9.' Iskra Feriti,Ljubijana 
10. ISKRA, ERO, KRANJ 

11. Iskra IEZE, KEKO,ŽUžE-IBERK 
12. Iskra Industrija elementov za 

elektroniko,Ljubijana 

13. Iskra ŠIPO, TOZD Montaža, 
Spodnja Idrija 

14/ RST Mežica,TOZD TAB 
15. Železarna Jesenice,TOZD Elektrode 
16. Sijaj Hrastnik 

17. Gorenje TGO Titovo Velenje 

modernizacija proizvodnje grelnih plošp, 
cevnih grelcev in teimoregulatorjev 
povečanje in modernizacija proizvodnje, 
kondenzatorjev In uvajanje nove proizvodnje 
razširitev in modernizacija proizvodnje 
razširi te v in modernizacija proizvodnje 
polprevodnikov 
razširitev in modernizacija proizvodnje 

razširitev in modernizacija proizvodnje 
hibridnih vezij 
povečanje in posodobitev proizvodnje 
električnih števcev 
jiovečanje proizvodnje novih zasebnih 
telefonskih central sistema ISKRA 2000, 
telefonskih aparatov in sekretarskih naprav 
razSiritev in modernizacija proizvodnje 
pridobitev prostorov in nabava sodobne 
tehnološke opreme v Kranju 
proizvodnja večslojnih kondenzatorjev 
izgradnja II.faze Iskra mikroelektronika 
dokompletiranje tehnologije za proizvodnjo 
.integriranih vezij 
proizvodnja kompresorskih motorjev 

razširitev proizvodnje specialnih baterij 
proizvodnja aglomeriranih praškov,za varjenje 
modernizacija in povečanje proizvodnje 
svetlobnih teles 
mbdernizacija in razširitev kapacitet za pralno 
tehniko 

končana 

v letu 1985 
v letu 1985 

končana 
končana 

končana 

po letu 1985 

po letu 1985 
končana 

po letu 1985 
končana 

končana 

končana 
končana 
v letu 1985 

končana 

po letu 1985 

Kemična, industrija 

18. Belinka, Ljubljana 
19. Color Medvode, TOZD Smole 

20. Donit, TOZD Filtri,Medvode 
21 . Elan Begunje 

22. 
23. 

24. 

:Lek, TOZD Kemija, Mengeš 
Juteks, Žalec 

Sava, Kranj 

Predelava nekovin 

povečanje zmogljivosti perspojin 
rekonstrukcija in razširitev proizvodnje 
poliesterskih smol 
povečanje proizvodnje filtrov 
razširitev proizvodnje čolnov,jadralnih letal 

in W streh "plastika 82" 
fleksibilne organske sinteze (delni projekt) 
rekonstrukcija linije PVC talnih oblog 

proizvodnja plaščev "BEST" za osebna vozila 

končana 

končana 
končana 

končana 
končana 
odstopili od 
programa 
po letu 1985 

25. Steklarna Boris Kidrič, 
Rogaška Slatina 

26. Steklarna Hrpel je:,Kozina 

27. Comet, Zreče 

Lesno predelovalna industrija 

20. Alples, Železniki 

29. Liko Vrhnika, TOZD Tovarna 
stolov 

30. KLI Logatec 
31 . INLES , Ribnica 
32. Kopitarna, Sevnica' 

33. Slovenijales, Tovarna pohištva' 
Brežice 

34. ZLIT, Tržiž 
35. STOL Kamnik, TOZD Sedežno 

pohiš tvo 

povečanje proizvodnje kristalnega stekla'- 
povečanje in modernizacija proizvodnje 
embalažnega stekla 
razširitev proizvodnje visokoturažnih brusov 

proizvodnja RTV ohišij ter masivnih ploskovnih 
pohištvenih elementov 
proizvodnja kolonialnega sedežnega pohištva 

razširitev proizvodnje kolonialnih stolov 
izgradnja nove!žage 
proizvodnja lesenih podplatov 

proizvodnja masivnega pohištva 
proizvodnja masivnega pohištva 
izgradnja linije za površinsko obdelavo pohištva 
z opremo in računalniškim krmiljenjem 

v letu 1985 

končana 
končana 

končana 

končana 
končana 
končana 
končana 

v letu 1985 
končana 

končana 
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Področ je-investitor Kamen naložbe ■ av&kijtfček 
investicije 

Kovinsko predelovalna industrija 

36. ZIV TAM, Karibor 
37. Kostroj, Slovenske Konjice 

38. SOZD Agros, SIP Šempeter 
39. 050 Celje 
40. Saturnus, Ljubljana 
41. Litostroj, Ljubljana 
'l2. Metalna, .Maribor 
43. Gostol, IIovo Gorica 

44. Jeklo, Ruše 

45. IKOS, Kranj 

46. RIKO, Ribnica 

47. IMV, IIovo mesto 

Tekstilna industrija 

48. Tekstilna, Ajdovščina 
49. Mariborska tekstilna tovarna 

Maribor 
50. Mura, TOZD Ženska oblačila 

Murska Sobota 
51. Tekstilna tovarna Prebold 
52. Metka, Celje 
53. Vezenine Bled 
54. Bombažna predilnica in tkalnica 

Tržič 

Usnjarska industrija 

55. Planika, Kranj 
56. Industrija usrija Vrhnika 
57. Tovarna usnja Slovenj Gradec 

Grafična industrija . 

58. Mladinska knjiga, Ljubljana 

Proizvodnja živilskih proizvodov 

59. Mercator, TOZD Slovenija sadje 
Ljubljana 

60. SOZD Timav Kras , Sežana 
.61. Droga, Portorož 

62. Dana, Mirna 
63. HP Kolinska, Ljubljana 
64. MIP, Nova Gorica 
65. Slovin, Ljubljana 

proizvodnja tlačno polnjenih motorjev 
povečanje proizvodnje krznarskih in usnjarskih 
strojev 
razširitev proizvodnje kmetijskih strojev 
tehnološka modernizacija težke,posode 
proizvodnja žarometov in svetil za motdrna vozila 
razširitev proizvodnje elektroenergetske opreme 
razširitev proizvodnje elektroenergetske opreme 
povečanje proizvodnje opreme za pekarne in livarne, 
namenjene za izvoz 
povečanje proizvodnje investicijske opreme vodnih 
programov 
povečanje proizvodnje strojev za obutveno 
industrijo 
povečanje proizvodnje komunalne opreme, namenjene 
za izvoz 
uvedla, nove tehnologije za sendvič ;Sistem za 
prikolice 

zamenjava opreme za povečanje proizvodnje 
izboljšanje kvalitete proizvodnje paradi 
večje Usmeritve v izvoz 

izboljšanje tehnologi je in pogojev flela 
modernizacija 'tkalnice' in povečanje;-proi-zvodnje 
modernizacija proizvodnje za izvoz 
razširitev proizvodnje vezanih zaves 

predelava steklenih vlaken 

povečanje proizvodnje športne obutve Adidas 
obrat za proizvodnjo usnjene konfekcije 
proizvodnja termoplastičnih podplatov 

razširitev in modernizacija tiskarne 
ostali dve fazi po letu 1985 

I.faza 

predelava sadja in izgradnja skladiščnih 
prostorov 
rekonstrukcija pršutarne 
modernizacija proizvodnje in predelalve drobnih 
plavih rib 
povečanje proizvodnje sadnih koncentratov 
predelava govejega in kokošjega mesa 
razširitev proizvodnje mesnih izdelkov 
rekonstrukcija in povečanje kleti 

po letu 1985 

končana 
končana 
končana 
po letu 1985 
po letu 1985 
še ni začeta 

po letu 1985 

po letu 1985 

po letu 1985 

končana 

po letu 1985 

končana 

končana 

končana 
končana 
končana 
končana 

preložena 

končana 
končana 
končana 

v letu 1985 

končano v letu 1985 
končana 

končana v letu 1985 
po letu 1985 
končana 
končana 
končana 
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b) Pregled najpomembnejših naložb v proizvodnjo deficitarnih surovin iz Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njihov zaključek 

Področ je—investitor Namen naložbe Zaključek 
investicije 

1. Železarna Jesenice 

2. Železarna Ravne, 
Ravne ne Koroškem 

3. Železarna Štore 
4. Rudnik svinca in cinka 

Mežica 
5. Tovarna glinice in aluminija 

Kidričevo 
6. Mariborska livarna 

7. SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 
8. SOZD Kemija, Donit Medvode 
9. SOZD Kemija; Helios Domžale 

10. SOZD Kemija, Melamin Kočevje 

11. SOZD Kemja, Helios Domžale 
12. SOZD Kemija, Teol Ljubljana 

13. TOK Ilirska Bistrica 
14. Tovarna kem. izdelkov Hrastnik 

15. Cinkarna Celje 
16. Cinkarna Celje 

17. SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 
18. SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 

19. SOZD Kema, Pinus Rače 

20. Iplas Koper 
21 . Iplas Koper 
22, Sozd Kemija, DO Belinka 

Ljubljana 
23. SOZD Kema, Zlatorog Maribor 

nadomestilo zmogljivosti za proizvodnjo 
350.000 ton elektrojekla 
modernizacija, izboljšanje asortimenta in 
povečanje proizvodnje valjancev 
povečanje proizvodnje v jeklarni in valjami 
povečanje proizvodnje na 10.000 ton svinčevega 
in na 10.000 ton cinkovega koncentrata 
postopna modernizacija proizvodnje primarnega 
alumini ja 
povečanje proizvodnje sekundarnega aluminija 
za 5.000 ton 
proizvodnja specialnih feroligur 
kaširani laminati 
povečanje zmogljivosti umetnih smol 
povečanje zmogljivosti za proizvodnjo melaminskih 
smol 
proizvodnja pignentnih premazov 
proizvodnja površinsko aktivnih snovi in holin 
klorida 
povečanje zmogljivosti organskih kislin 
povečanje zmogljivosti za proizvodnjo natrijevega 
tripolifosfata 

proizvodnja železovih pignentov 
povečanje zmogljivosti proizvodnje titanovega 
belila 
povečanje zmogljivosti umetnih gnojil 
modernizacija zmogljivosti kalcijevega karbida 

povečanje proizvodnje tekočih rastlinskih 
zaščitnih sredstev 

modernizacija proizvodnje mehčal 
proizvodnja poliesterskih folij in past 

proizvodnja pentaeritriola 
proizvodnja emulgatorjev 

po letu 1985 

po letu 1985 
po letu 1985 

po letu 1985 

po letu 1985 

po letu 1985 
po letu 1985 
v letu 1985' 
po letu 1985 

po letu 1985 
v letu 1985 

po letu 1985 
po letu 1985 

del II. faze 
končane; 
ostalo po 1.1985 
po letu 1985 

po letu 1985 
po letu 1985 
I. faza končana 
v 1. 1985; 
ostalo po 
1. 1985 

I. faza končana 
v 1. 1985; 
ostalo po 
1. 1985 
po letu 1985 
končana 

po letu 1985 
po letu 1985 

58 poročevalec 



18. Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva - v milijon din 
- tekoče cene 

1901 1982 1983 1984 19 8 5 
ocena 

9 ob upoš. ob izved 
dosed. resoluc. 
tendenc izhodišč 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- .Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

de javnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

173.976 218.251 

110.074 
19.916 

139.244 
24.780 

28.039 36.228 

22.454 
3.410 

1.664 
511 

1.498 

1.421 
77 

1.609 

1.156 
4.250 

9.746 

22.117 

9.221 

12.896 

3.850 

199.943 

29.429 
3.939 

2.273 
587 

1.703 

1.589 
114 

2.096 

-2.132 
5.633 

10.699 

27.696 

13.042 

14.654 

4.275 

250.222 

278.728 

175.574 
31.575 

46.936 

38.521 
4.722 

2.954 
739 

1.965 

1.801 
164 

2.250 

-1.646 
8.194 

13.880 

37.980 

18.290 

19.690 

5.330 

322.238 

/427.445 

272.207 
46.095 

801.086 764.938 

509.030 
85.276 

484.528 
80.920 

68.842 133.200 128.340 

59.090 
5.705 

3.090 
957 

2.555 

2.315 
240 

2.340 

265 
15.570 

19.571 

55.939 

25.833 

30.106 

6.910 

490.294 

114.340 
12.560 

4.800 
1.500 

4.580 

4.170 
410 

3.600 

- 300 
40.000 

25.700 

98.400 

43.900 

54.500 

12.784 

912.270 

110.380 
11.960 

4.570 
1.430 

4.360 

3.970 
390 

3.390 

- 300 
38.000 

25.700 

98.400 

43.900 

54.500 

12.784 

876.122 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 59.472 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 15.602 
- Povečanje gotovine v obtoku 5.600 
- Investicije prebiv.v stanov. 

i^radnjo 16.811 
- lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 859 
- Krajevni samoprispevek 2.218 
- Carine, takse in davki 3-176 

Prispevek za solidarnost 182 
- Zavarovalnine 150 
- Izdatki za igre na srečo 180 
- Plačila obresti od posojil 1.719 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 3.017 
- Izdatki za neblagovne storitve 9.958 

od tega: 
— stanarine 1.328 
- druge osebne storitve 8.630 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 140.471 
( 4 - 5 ) 

66.980 

13.708 
7.370 

17.035 

1.715 
2.869 
5.103 

361 
30 

230 
2.394 

3.930 
12.235 

1.675 
10.560 

81 .400 

14.450 
7.940 

20.700 

3.574 
3.674 
5.398 

457 
94 

300 
3.469 

5.400 
15.944 

2.114 
13.830 

132.244 238.125 229.567 

183.242 240.838 

40.441 
8.400 

32.700 

1.880 
5.435 
6.868 

221 
120 
420 

4.160 

8.800 
22.800 

2.750 
20.050 

358.050 

87.450 
15.540 

50.000 

3.196 
9.780 

11.675 
410 
200 
690 

5.824 

16.190 
37.170 

5.090 
32.080 

83.240 
14.790 

50.000 

3.042 
9.310 

11.110 
390 
190 
660 

5.800 

15.410 
35.625 

5.090 
30.535 

674.145 646.555 
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19. Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva 

- stopnje rasti v % 
- tekoče oene 

1981 1982 1983 1984 19 8 5 
•j ocena 

ob ob 
upoš. izved. 
dosed. resol. 
tendenc izhod. 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
— pokojnine in invalid. 
— otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
— prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmeti jstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

de javnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

i^jrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: , 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

31,1 25,4 27,7 53,4 87,4 78,9 

30.7 
21.8 

26,5 
24,4 

26,1 
27,4 

55,0 
46,0 

87,0 
85,0 

78,0 
75,5 

29,4 29,2 29,6 46,7 93,5 86,4 

32.4 
30,7 

- 8,7 
84.5 

31,1 
15.5 

36.6 
14,9 

30,9 
19,9 

30,0 
25,9 

53.4 
20,8 

4,6 
29.5 

93,5 
120,2 

55,3 
56,7 

86.8 
109,6 

47.9 
49,4 

48,9 ■ 13,7 15,4 30,0 79,3 70,6 

45,9 
140,6 

11,8 
48,1 

13,3 
43,9 

28,5 
46,3 

80,1 
70,8 

71,5' 
62,5 

25,1 30,3 7,4 4,0 .53,9 44,9 

27^8 32*5 4Š',5 90,0 156,9. 144,1 

61,8 9,8 29,7 41,0 31,3 31,3 

52,1 25,2 37,1 47,3 75,9 75,9 

49,8 41,4 40,2 41,2 69,9 69,9 

53,7 13,6 34,4 52,9 81,0 81,0 

10.0 11,0 29,4 25,0 85,0 85,0 

32,6 25,2 28,8 52,2 86,1 78,7 

53.1 12,6 21,5 62,5 80,1 73,6 

126,3 -12,1 5,4 179,9 116,2 105,8 
0,4 31,6 7,7 5,8 85,0 76,1 

75,1 1,3 21,5 58,0 52,9 52,9 

399,4 
10.2 
35.3 

-58,8 
10,3 
25,0 
23,9 

20.0 
30,5 

33,3 
30.1 

99.6 
29,4 
60.7 
98,4 

-80,0 
27.8 
39,3 

30.3 
22.9 

26,1 
22.4 

108,4 
28,1 
5,8 

26,6 
213,3 
30,4 
44,9 

37,4 
30,3 

-47,4 
47,9 
27,2 

-51,6 
27,7 
40,0 
19,9 

63,0 
43,0 

70,0 
79,9 
70,0 
85,5 
66,7 
64,3 
40,0 • 

84,0 
63,0 

61,8 
71,3 
61,8 
76,5 
58.3 
57,1 
39.4 

75,1 
56,3 

26,2 30,1 85,1 85,1 
31,0 45,0 60,0 52,3 

25,5 . 30,5 31,4 48,7 88,3 80,6 



20. Oblikovanje in poraba prejemkov prebivalstva - struktura v % 
- tekoče cene 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- pre jemki ,soc . skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- Stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- Osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: * 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
— stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

1981 1982 1983 1984 " 19 8 5 
ocena 

ob ob 
upoš. i zved.' 
dosed. resol. 
tendenc i zhod. 

87.0 87,2 86,5 

55.1 55,7 54,5 
10,0 9,9 9,8 

14,0 14,5 14,6 

11.2 11,8 12,0 
1,7 1,6 1,5 

0,8 0,9 ' 0,9 
0,3 0,2, 0,2 

0,7 0,7 0,6 

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

0,8 0,8 0,7 

—0,6 —0,9 - 0,5 
2,1 2,3 2,5 

4,9 4,3 4,3 

11,1 11,1 11,8 

4,6 5,2 5,7 

6,5 5,9 6,1 

1,9 1,7 1,7 

100,0 100,0 100,0 

29,7 26,8 25,3 

7,8 5,5 4,5 
2,8 2,9 2,5 

8,3 6,8 6,4 

0,4 0,7 1,1 
1,1 1,2 1,1 
1,6 2,0 1,7 
0,1 0,1 0,1 
0,1 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 
0,9 1,0 1,1 

1,5 1,6 1,7 
5,0 4,9 5,0 

0,7 0,7 0,7 
4,3 4,2 4,3 

70,3 73,2 74,7 

87,2 87,8 87,3 

55,5 55,8 55,3 
9,4 9,3 9,2 

14.0 14,6 14,7 

12.1 12,5 12,6 
1,2 1,4 1,4 

0,6 0,5 0,5 
0,2 0,2 0,2 

0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 
0,0 0,0 0,0 

0,5 0,4 0,4 

0,1 0,0 0,0 
3,2 4,4 4,3 

4,0 2,8 2,9 

11,4 10,8 11,2 

5.3 4,8 5,0 

6,1 6,0 . 6,2 

1.4 1,4 1,5 

100,0 100,0 100,0 

27,0 26,1 26,2 

8.3 9,6 9,5 
1,7 1,7 1,7 

6.7 5,5 5,7 

0,4 0,3 0,3 
1,1 1,1 1,1 
1.4 1,3 1,3 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 
0,8 0,6 0,6 

1.8 1,8 1,8 
4,7 4,1 4,1 

0,6 0,6 0,6 
4,1 3,5 3,5 

73,0 73,9 73,8 
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21. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb po virih združevanja - tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 19 8 5 
ocena 

ob upoš. ob izvedbi 
dosed. resol. 
tendenc izhodišč 

1) ABSOLUTNI PODATKI 
(v milijon din) 

SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 40.815,4 
- iz osebnih dohodkov 20.988,3 
- iz dohodka 19.827,1 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 21.196,5 
- iz osebnih dohodkov 16.430,4 
- iz dohodka 4.766,1 
SKUPAJ 62.011,9 
- iz osebnih dohodkov 37.418,7 
- iz dohodka 24.593,2 

2) STRUKTURA (v %) 
' SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 65,8 
- iz osebnih dohodkov 33,8 
- iz dohodka 32,0 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 34,2 
- iz osebnih ddhodkov 26,5 
- iz dohodka 7,7 
SKUPAJ 100,0 
- Iz osebnih dohodkov 60,3 
- iz dohodka 39,7 

3) NOMINALNE STOPNJE RASTI (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI:- " 33,6 
- iz osebnih dohodkov -10,3 
- iz dohodka 177,2 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 35,3 
- iz obsebnih dohodkov 35,0 
- iz dohodka 36,1 
SKUPAJ 34,2 
- iz osebnih dohodkov 5,2 
- iz dohodka 130,8 

4) REALNE STOPNJE RASTI (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI -2,5 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA -1,3 
SKUPAJ -2,1 

51 .069,8 
24.549,3 
26.520,8 

28.022,7 
21.572,3 
6.450,4 

79.092,5 
46.121,3 
32.971,2 

64,6 
31,0 
33,6 

35,4 
27,3 
8,1 ' 

100,0 
58,3 
41,7 

25,1 
17,0 
33,8 

32.2 
31.3 
35,3 
27,5 
23,3 
34,1 

-2,2 

3,4 
-0,3 

62.489,0 
31.259,3 
31.229,7 

39.251.2 
31.470*6 
7.780,6 

101.740,2 
62.729,9 
39.010.3 

61,4 
30,7 
30,7 

38,6 
30,9 
7,7 

100,0 
61 ,6 
38,4 

22,4 
27,3 
17,8 

40,1 
45,9 
20,6 
28,6 
36,0 
18,3 

-13,4 

-0,8 
-8,9 

92.047,8 
42.019,3 
50.028,5 

58.806.2 
45.765.3 
13.040,9 

150.854,0 
87.784,6 
63.069.4 

61.0 
27,9 
33.1 

39,0 
30,3 
8,7 

100,0 
58,2 
41,8 

47.3 
34.4 
60,2 

49.8 
45,4 
67.6 
48,1 
39.9 
61.7 

7,9 

- 6,4 
- 7,4 

193.752 
86.713 

107.039 

116.424 
86.497 
29.927 

310.176 
173.210 
136.966 

62,5 
28,0 
34,5 

37,5 
27,9 
9,6 

100,0 
55,9 
44,1 

110,5 
106,4 
114,0 

98,0 
89,0 

129.5 
105.6 
97,3 

117,2 

13,8 

7,0 
11,1 

175.651 
81.120 
94.531 

111.290 
82.378 
28.912 

286.941 
163.498 
123.443 

61.2 
28.3 
32,9 

38,8 
28,7 
10,1 

100,0 
57,0 
43,0 

90,8 
93,1 
89,0 

89,2 
80,0 

121,7 
90,2 
86,2 
95,7 

3,1 

2,3 
2,8 
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22. Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb :S BS i 
tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 
ocena 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 
,1 .Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški proračun 

2.Prispevek zveznemu proračunu 
v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
4.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

2.STRUKTURA V % 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 

' - neto republiški 
proračun 

2. Pri spe vek zveznemu proračunu 
v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
4.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

3.NOMINALNI INDEKSI RASTI 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški 

proračun 
2.Prispevek zveznemu proračunu 

v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
4.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

4.REALNE STOPNJE RASTI (cene 1983) 
1.Sredstva za splošno 

porabo v SR Sloveniji 
v tem: 
- občinski proračuni 
- neto republiški 

proračun 
2.Prispevek zveznemu proračunu 

v tem: 
- kotizacija 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 
4.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 

16.140 19.475 22.260 33.853 59.578 1) 

7.112 
9.028 

18.582 

9.236 

9.346 

34.722 

46,5 

20,5 

26,0 
53.5 

26.6 

26,9 

100.0 

119.1 

125.5 

114.6 
153,3 

158,1 

148,8 

135,3 

- 13,0 

- 8,3 

- 16,3 
12,0 

15,5 

8,7 

- 1,2 

9.272 
10.203 
23.066 

12.024 

11.042 

42.541 

45.8 

21 ,8 

24,0 
54.2 

28.3 

25.9 

100,0 

120,7 

130.4 

113.0 
124.1 

130.2 

118,1 

122.5 

- 5,7 

1,9 

- 11,7 
- 3,0 

1,7 

- 7,7 

- 4,3 

9.922 14.296 25.747 
12.338 19.557 2) 33.831 1) 
32.888 42.140 73.647 ' 

17.735 3) 19.907 

15.153 

55.148 

40,4 

18.0 

22.4 
59,6 

32.1 

27.5 

100,0 

114,3 

107,0 

'120,9 
142,6 

147.5 

137,2 

129.6 

- 18,4 

- 23,6 

- 13,6 
1,9 

5,4 

- 2,0 

- 7,4 

22.233 

75.993 

44,5 

18,8 

25,7 
55,5 

26.2 

29.3 

100.0 

152.1 

144,1 

158,5 
128.1 

112.2 

146.7 

137.8 

- 4,9 

- 9,9 

- 0,9 
- 19,9 

- 29,9 

- 8,3 

- 13,9 

36.947 

36.700 

133.225 

44,7 

19.3 

25.4 
55,3 

27,7 

27,6 

100.0 

180.1 

180,1 

180,1 
174,8 

185,6 

165,0 

175,3 

- 2,6 

.- 2,6 

- 2,6 
- 5,5 

0,3 

- 10,8 

- 5,2 

1)Vključno z 1.526 mio din za pokrivanje tečajnih razlik NBJ, ki se skladno z zvezno resolucijo 
zagotavljajo iznad dogovorjenega obsega splošne porabe za leto 1985. 

2)0snova za izračun neto republiškega proračuna v letu 1985 je 17.937 mio din. 
3)Del kotizacije v višini 3088 mio din je bil pokrit iz virov neto republiškega proračuna 
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23. Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji 

- v milijon din 
— tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 19 8 5 
ocena 

ob upošt. ob izved. 
dosed. resoluc. 
tendenc izhodišč 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 

2.Prilivi in odlivi sred.v tujino: 
2.1 .Prilivi sred.iz tujine 
2.2.Odlivi sred.v tujino 

, 2.3,Saldo prilivov oziroma 
odlivov sred.v tujino 
( 2.1. - 2.2. ) 

3.Prilivi in odlivi sredstev .v 
federacijo, druge SR in SAP: 
3.1.Prilivi sred.iz federacije 

in drugih SR 
3.2.Odlivi sred.v federacijo 

in druge SR 
3.3.Saldo odlivov sred.v 

federacijo in druge SR 
( 3.1. - 3.2. ) 

4.Skupaj neto odlivi sredstev 
iz SRS ( 2.3.+3.3.) 

5.Sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela in bank 

6.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 
v tem: 
6.1.Osebna potrošnja 
6.2.Materialni izdatki 

neproi zvodnih de j. 
6.3.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 1) 
- proizv.dej. 
— neproizv.de j. 

v tem: 
- stanovanj.de j. 

6.4.Prirast zalog 

339.732 434.793 607.084 975.411 1838.650 1838.650 

28.910 33.851 
33.075 46.602 

-4.165 -12.751 

12.034 19.470 

42.956 52.229 

59.763 145.990 192.500 192.500 
59.021 172.530 231.550 231.550 

+742 -26.540 -39.050 - 39.050 

26.757 30.976 52.150- 52.150 

81.074 102.568 184.680 184.680 

-30.922 -32.759 -54.317 -71.592 -132.530 -132.530 

-35.087 -45.510 -53.575 -98.132 -171.580 -171.580 

304.645 

140.471 

28.539 

91.464 
56.740 
34.724 

23.240 
44.171 

389.283 

183.242 

40.421 

104.556 
67.141 
37.415 

27.170 
61.064 

553.509 

■ 240.838 

58.911 

134.202 
91.053 
43.149 

32.489 
119.558 

877.279 

358.050 

84.314 

207.700 
136.826 
70.874 

48.500 
227.215 

38.000 

1629.070 

674.145 

160.190 

353.400 
238.350 
115.050 

79.100 
441.335 

38.000 

1629.070 

646.555 

160.190 

380.990 
265.940 
115.050 

79.100 
441.335 

1 )Brez vrednosti projektov, študij in raziskovalnega dela,ki niso element bilance končne porabe 
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24. Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji 
— udeležba v DP v? 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 19 8 5 
ocena 

ob ob 
upošt. izvedbi 
dosed. resoluc. 
tendenc izhodišč 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 

2.Prilivi in odlivi sred.v tujino: 
2.1.Prilivi sred.iz tujine 
2.2.Odlivi sred.v tujino 
2.3.Saldo prilivov oziroma 

odlivov sred.v tujino 
( 2.1 . - 2.2. ) 

3.Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo, druge SR in SAP: 
3.1.Prilivi sred.iz federacije 

in drugih SR 
3.2.Odlivi sred.v federacijo 

in druge SR 
3.3.Saldo odlivov sred.v 

federacijo in druge SR 
( 3.1 . - 3.2. ) 

4.Skupaj neto odlivi sredstev 
iz SRS ( 2.3.+3.3.) 

5.Sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela in bank 

6.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 
v tern: 
6.1.Osebna potrošnja 
6.2.Materialni izdatki 

neproizvodnih dej. 
6.3.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 1) 
- proizv.dej. 
— neproi zv.de j. 

v tem: 
- stanovanj.de j. 

6.4.Prirast zalog 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8,5 7,8 9,8 15,0 10,5 10,5 
9,7 10,7 9,7 17,7 12,6 12,6 

-1,2 -2,9 +0,1 -2,7 -2,1 

3,5 4,6 

12,6 12,0 

-9,1 -7,6 

-10,3 -10,5 

89,7 89,5 

41,4 42,1 

8,4 9,3 9,7 

-C',9 -7,3 -7,2 

-8,8 -10,0 -9,3 

  2,1 

91,2 90,0 88,6 

39,7 36,7 36,7 

8,6 

26,9 24,1 
16,7 15,5 
10,2 8,6 

6,8 6,2 
13,0 14,0 

22,1 
15,0 
7,1 

5,4 
19,7 

21.3 
14,0 
7,3 

5,0 
23.4 

8,7 

19,2 
13,0 
6,2 

M 
24,0 

-2,1 

p p ' ,w 4,4 3,2 2,8 

13,3 10,5 10,0 10,0 

-7,2 

-9,3 

2.1 

88.6 

35,2 

8,7 

20.7 
14,5 
6.2 

O 
24,0 

1)Brez vrednosti projektov, študij in raziskovalnega dela,ki niso element bilance končne porabe 
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25. Fizični obseg industrijske proizvodnje po proizvodnih grupacijah 
- stopnje rasti v % 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ 
v tem: 
Industrija brez energije 
Predelava kovin 1) 
Surovinske dejavnosti 
v tem :-metalurgi ja 2) 

-nekovine in gradbeni 
material 

—druge surovinske dej. 3) 
Ostala industrija 

1981 1982 1983 

1,9 2,1 3,7 

1,7 0,7 3,2 
0,2 3,8 4,4 
0,1 -0,2 3,3 
1,6 0,5 2,5 

-1,8 -4,3 1,7 
0,9 2,2 4,8 
4,1 -1,6 2,0 

1984 1985 1986 
ocena predv. 

2,1 1,9 2,4 

2,7 1,9 2,6 
2,5 3,3 3,3 
1,5 1,2 1,7 
4,0 2,7 2,1 

0,7 - 1,1 1,1 
0,4 1,4 1,7 
3,4 1,0 2,3 

1) Zajema kovinsko predelovalno dejavnost, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih 
sredstev, ladjedelništvo in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

2) Črna metalurgija, pridobivanje rude barvastih kovin, proizvodnja barvastih kovin in 
predelava,.barvastih kovin - ^ 

3) Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnja žaganega lesa m plosc m 
proizvodnja in predelava, papirja 

26. Proizvodnja in poraba energije 

Merska 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
enota ocena predvi- 

deno 

I. PROIZVODNJA 

Električna energija GWh 7.927 9.190 9.129 10.044 9.726 10.00o 
R lavi premor 1000 t 1.639 1.662 1.806 1.785 1.800 1.920 
Lignit 1000 t 5.001 5.010 5.027 5.004 5.000 4.900 
Surova nafta 1000 t 3 2,4 2,4 2,5 2,^ 
Naftni derivati 1000 t 397 368 332 331~ 500 510 
— energetski i 000 t 347 328 299 291 433 440 
— neenergetski 1000 t 50 40 33 43 67 70 
Zemeljski plin mio Sm3 6 7 6,2 7,1 7 10 

< 
II. PORABA 

Električna energija GWh 8.336 8.525 8.611 9.521 9.770 10.191 
Rjavi premog 1000 t 1.873 2.097 1.807 2.073 2.050 2.180 
Lignit 1000 t 5.626 5.737 7.555 5.540 5.540 5.740 
Surova nafta 1000 t 1.892 1.726 1.659 1.808 1.841 1.817 
Naftni derivati 1000 t 1.874 1.709 1.643 1.659 1.689 1.667 
- energetska raba 1000 t 1 .640 1 .493 1 .388 1 .397 1 .435 1 •/|03 
- neenergetska raba 1000 t 234 216 256 262 2j4 <i64 
Zemeljski plin mio Sra3 629 705 800 883 880 1 .005 
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27. Rast fizičnega obsega kmetijske proizvodnje - stopnje rasti v % 

1981 1902 1983 1984 1985 1986 
ocena predvideno 

Kmetijstvo skupaj 

Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradniš tvo 
Živinoreja 

1,4 7,1 

7,0 3,2 
- 24,1 114,6 

- 25,9 62,9 
0,8 3,0 

-1,6 3,1 

— 4,6 2,4 
-26,1 17,4 
- 8,9 -12,1 

2,8 3,9 

- 1,7 2,5 

2,0 3,6 
-24,0 17,0 
-35,0 10,0 
- 2,0 0 

28. Nekateri kazalci razvoja turizma 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ocena predvi- 

deno 

1. PRENOČITVE SKUPAJ 
Število (v tisoč) 7.679 7.303 7.427 8.095 8.580 8.830 

- domače 4.731 4.696 4.760 4.856 4.953 5.050 
- tuje 2.948 2.607 2.667 3.239 3.627 3.780 

Stopnje rasti (v %) — 1,3 - 4,9 1,7 9,0 6,0 2,9 

- domače -4,9 — 0,7 1,4 2,0 '2,0 2,0 
-tuje 5,5 -11,6 2,3 21,5 12,0 4,2 

Struktura (v %) 
skupaj 100 100 100 100 100 100 

- domače 62 64 64 60 58 57 
- tuje 38 36 36 40 42 43 

2. NASTANITVENE ZMOGLJI- 
VOSTI 
Število ležišč 71.478 72.940 76.887 79.957 80.500 81.000 

Stopnje rasti (v %) - 0.6 2,1 5,4 4,0 0,7 0,6 
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29. Indeksi rasti cen -indeksi rasti 

1981 1982 1983 1984 

1-VIII 1985 
  1985 
1-VIII 1984 ocena 

CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV 
PRI PROIZVAJALCIH 142,5 123,1 130,6 161,2 

CENE NA DROBNO 147,9 129,5 140,4 155,2 
v tem: 
- KMETIJSKI PROIZVODI 145,6 139,5 147,6 144,7 

CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 142,6 130,1 140,3 ■ 153,7 

-letna povprečja 

193,2 

178,1 

165,4 

176,1 

195 

178 

176 

CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV 
PRI PROIZVAJALCIH 
SRS 
SFRJ 

CENE NA DROBNO 
SRS 
SFRJ 
v tem: 
- KMETIJSKI PROIZVODI 
SRS 
SFRJ 

CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 
SRS 
SFRJ 

-1980 = 100 

142,5 
144,7 

147,9 
146,0 

145,6 
139,2 

142.6 
140.7 

175,4 
180,8 

191,5 
189,1 

203.1 
200.2 

185,5 
185,3 

229,1 
238,7 

268,9 
263,0 

299,8 
288,5 

260,3 
261,1 

369,3 
374,3 

417,3 
412,1 

433.8 
403.9 

400,1 
400,0 

713,5 
675,0 

743,3 
718,3 

717,5 
632,1 

704,5 
674,8 

30. Število delavcev v združenem in samostojnem osebnem delu 

1981 1982 1983 1984 
1985 
ocena 

— v tisoč 

1986 
predvideno 

1. Delavci skupaj 

2. Delavci v združenem delu 

SKUPAJ 
GOSPODARSTVO 
- proizvodnja 1) 
- ostale gospodarske 

de javnosti 

NEGOSPODARSTVO 
- družbene dejavnosti 

801,0 

778.5 
657,0 
440.6 

216.4 

121.5 
92,7 

3. Delavci v samostojnem osebnem delu 

SKUPAJ 

4. Število novih zaposlitev 

SKUPAJ 
- združeno delo 
— samostojno osebno delo 

5. Število nezaposlenih 

SKUPAJ 

22,5 

23,4 
22,1 
1,3 

12,3 

807,9 

784.4 
660.5 
441,1 

210,4 

123,9 
95,4 

23,5 

22,8 
21,3 
1,5 

13,7 

815,5 

790,6 
664,6 
442,6 

222,0 

126,0 
97,7 

24,9 

24.2 
22.3 
1,9 

15,8 

828,2 

802,4 
675,4 
451,2 

224,2 

127,0 
99,1 

25,8 

33,6 
32,1 
1,7 

15,3 

841,3 

814.4 
685.5 
458.8 

226.7 

128.9 
100.8 

26,9 

32,0 
30,2 
1,7 

14,8 

854,5 

826,6 
695,8 

130,8 

27,9 

31,8 
30,1 
1,8 

14,1 

1) V proizvodnjo je všteta industrija in rudarstvo, kmetijstvo, vodno gospodarstvo, gozdarstvo in gradbeništvo. 
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31. Gibanje zaposlovanja v združenem in samostojnem osebnem delu 

1981 1982 1983 1984 

- stopnje rasti 

1985 1986 
ocena predvideno 

1. Delavci skupaj 

2. Delavci v združenem delu 

SKUPAJ 
GOSPODARSTVO 
— proizvodnja 1) 

, — ostale gospodarske 
dejavnosti 

NEGOSPODARSTVO 
— družbene dejavnosti 

3. Delavci v samostojnem osebnem 
delu 

SKUPAJ 

4. Delež novih zaposlitev v 
skupni zaposlenosti 2) 

SKUPAJ 
— združeno delo 

5. Deleži nezaposlenih v skupni 
zaposlenosti 

SKUPAJ 

0,8 

0,7 
0,4 
0,0 

1,4 

2,4 
2,6 

4,2 

2,92 
2,L? 

1,53 

0,9 

0,7 
0,5 
0,1 

1 

1,9 
2,9 

4,6 

2,82 
2,70 

1,70 

0,9 

0,8 
0,6 
0,4 

1,2 

1,6 
2,4 

5,9 

2,96 
2,81 

1,94 

1,5 

1.5 
1.6 
1,9 

1,0 

0,8 
1,4 

3,7 

4,06 
3,99 

1,85 

1,6 

1,5 
1,5 
1.7 

1,1 

1,5 
1.8 

M 

3,80 
3,71 

1,76 

1,6 

•1,5 
1,5 

1,6 

4,0 

3,72 
3,63 

1,65 

1) V proizvodnjo se je štelo industrijo in rudarstvo, krnetijstvo, vodno gospodarstvo, gozdarstvo in gradbeništvo. 
2) pomeni število novih zaposlitev na 100 zaposlenih. 

32. Produktivnost dela v gospodarstvu 
cene 1984 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ocena ocena predvideno 

1. Absolutni podatki (v tisoč din) » 

Družbeni proizvod na aktivnega 
prebivalca v gospodarstvu 1.160,6 1.160,8 1.171,4 1.181,9 1.190,1 1.209,4 

Družbeni proizvod na zaposlenega 
v gospodarstvu združenega dela 1.374,2 1.361,4 1.338,2 1.343,1 1.347,1 1.360,4 

Družbeni proizvod na zaposlenega 
v industriji in rudarstvu 1.328,3 1.336,4 1.327,9 1.326,4 1.330,3 1.342,8 

2. Stopnje rasti (v %) 

Družbeni proizvod na aktivnega 
prebivalca v gospodarstvu - 1,1 0,0 0,9 0,9 0,7 1,6 

Družbeni proizvod na zaposlenega 
v gospodarstvu združenega dela - 1,4 - 0,9 - 1,7 0,4 0,3 1,0 

Družbeni proizvod na zaposlenega 
v industriji in rudarstvu 1,9 0,6 - 0,6 - 0,1 0,3 0,9 
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33. Potrebe po delavcih v letih 1984 in 1985 po stopnjah strokovne zahtevnosti 

tevilo 

1984 1984 1985 
plan realizacija plan 

struktura (v %■) 

1984 1984 1985 
plan realizacija plan 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI/1 , 
VII/1 , 
VIII 

VI 
VII/2 

SKUPAJ 

9.187 
5.316 

713 
13.793 
6.735 
2.986 
4.433 

43.163 

11 
5. 

001 
287 
385 

10.405 
4.790 
1.726 
2.131 

35.725 

6.811 
5.989 
2.023 

14.646 
7.538 
3.269 
4.873 

16 

45.165 

21.2 
12.3 
1,7 

32,0 
15,6 
6,9 

10,3 

100,0 

30,8 
14,8 

1,1 
29,1 
13,4 
4,8 
6,0 

100,0 

15,1 
13.3 
4,5 

32.4 
16.7 
7,2 

10.8 
0,0 

100,0 

1) Vir podatkov: Zveza skupnosti za zaposlovanje 
datkov organizacij združenega dela. 

SR Slovenije na osnovi po- 

34. Nekateri kazalci na področju raziskovalnega dela 
— v milijon din 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 
ocena 

1.. število raziskovalcev skupaj 
od tega: 
— v raziskovalnih organizacij ali 
— v raziskovalnih enotah 
— v visokošolskih 0ZD 

2. Celotna sredstva za razisko- 
valno dejavnost 
v tem: 
— sredstva združena v SIS za 

raziskovalno dejavnost 1) 

3. Celotna sredstva za razisko- 
valno dejavnost v primerjavi 
z družbenim proizvodom (v %) 
v tem: 
— sredstva združena v SIS za 

raziskovalno dejavnost 

4190 

2114 
855 

1221 

4113,9 

1202,6 

1,21 

0,35 

4519 

2266 
1011 
1242 

6722,1 

1591,5 

1,54 

0,36 

5008 

2487 
1082 
1439 

RO 

0,35 

5141 

2373 
1285 
1483 

1,59 

0,33 

5250 

9667,4 15500 2) 29050 

2149,4 3264,7 7200 

1,57 

0,39 

Vir podatkov: Rezultati raziskovanj - raziskovalne organizacije, Zavod SR 
Slovenije za statistiko 
1) Obrazec B-2, SIK 
2) Ocena 
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35. Nekateri kazalci na področju zdravstvenega varstva 

1981 1982 1983 1984 

1 .število bolnišničnih postelj 13.391 13.113 13.083 12.897 

2.število zdravljenih bolnikov 

v bolnicah 328.297 328.093 325.847 323.238 

3.število bolniških oskrbnih 

dni 4382.746 4298.576 4140.287 4088.795 

4.Povprečna ležalna doba dni 13,3 13,1 12,7 12,6 

5.število bolniških postelj 

na 1.000 prebivalcev 7,1 6,8 6,8 6,7 

6.število bolnikov, zdrav- 

ljenih in negovanih na 

domu 10.877 13.085 15.828 16.741 

7.Odstotek zdravnikov, 

zaposlenih v zdrav- 

stvenih domovih 33,1 33,1 33,2 33,3 

8.Odstotek zdravnikov, zapo- 

slenih v bolnišnicah in 
zavodih 55,8 55,3 54,9 54,6 

9.število zobozdravnikov, 
zaposlenih v osnovni 

zdravstveni dejavnosti 871 959 967 986 
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36. Nekateri kazalci na področju socialnovarstvenih pomoči 

1981 1982 1983 1984 1985 

(1 .polletje) 

Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število 
mesečni upravi— mesečni upravi— mesečni upravi— mesečni upravi— mesečni upravi— 
znesek čencev znesek čencev znesek čencev znesek čencev znesek 'čencev 

1. Družbena denarna 
pomoč, ki upravi- 
čencu predstavlja 
edini vir preživ- 
ljanja 3.400 4.210 4.300 4.150 4.933 3.912 6.750 3.258 13.200 3) 2.990 3) 

2. Družbena denarna 
pomoč,, ki upravi- 
čencu predstavlja 
dopolnilni vir _ „ _   
preživljanja 1.700 8.550 2.150 8.710 2.450 8.770 3.375 7.077 6.G00 3) 6.860 3) 

3. Otroški dodatek 1) 936 244.112 1.200 1 65.021 1.350 132.104 1.954 126.973 3.544 3) 140.000 3) 

4. Varstveni dodatek 
za upokojence 1.276 28.152 1.365 33.161 1.730 35.357 3.290 39.865 3.781 41 .661 

5. Dodatek za pomoč 
in postrežbo za ^ 
upokojence 2.510 11.654 3.130 12.885 3.606 12.999 4.584 14.254 6.970 14.807 

6. Starostna kmečka 
pokojnina 2) 1.924 40.856 2.800 39.540 3.580 38.531 4.190 33.519 6.900 33.197 

7. Pokojnine kmetov 
borcev 10.088 2.792 17.425 2.771 

8. Varstveni dodatek 
kmetov—borcev NOV 2.546 2.810 3.347 2.771 4.000 2.744 — 

9. Nadomestilo za 
brezposelne 5.717 2.871 7.589 3.433 8.945 4.129 12.648 2.602 18.906 1.462 

1) Najviš ji aieski 
2) To so pokojnine po splošnih in posebnih predpisih, od leta 1984 dalje pa le po splošnih predpisih, ker 

imajo kmetje borci NOV po novih predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju pokojnino enako najnižji 
pokojnini delavcev, tako obenem tudi i^ubijo pravico do varstvenega dodatka. 

3) Ocena do konca leta. 
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37. Nekateri kazalci razvoja manj razvitih območij 

Nominalne stopnje rasti (v %) Stopnje rasti zaposlenih v 
združenem delu (v %) 2) 

Delež investicij v OS v vseh 
in v ticijah v SRS (v %) 

družbeni proizvod 
celotnega gospodarstva 

družbeni proizvod 
združenega dela 1) 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 I-VI 85 1980 1981 1982 1983 1984 3) 

Manj razvite občine 43,4 26,7 43,0 

Lenart 32,1 41,2 42,8 
Lendava 31,3 28,5 49,3 
Ljutomer 55,5 17,0 53,2 
Oimož 55,5 38,5 41,1 
Šentjur pri Celju 54,9 1 3,4 35,9 
Šmarje pri Jelšah 39,6 30,4 31,9 

Občine, ki so imele 
status prehodnega 
obdobja 4) 

Črnomelj 36,4 36,4 43,0 
Murska Sobota , 36,6 38,9 41,0 
Tolmin 42,8 28,3 46,3 
Trebnje 45,0 31,0 24,5 

Skupaj 10 občin 41,0 31,2 41,2 

SR Slovenija 35,7 28,0 39,6 

52,6 

63,2 
63.0 
36,2 
51,8 
57.1 
66,6 

54,1 
50,9 
46,1 
54,4 

51,7 

60,9 

2,3 

5.3 
2,6 
2,5 
2.4 

-0,2 
1,9 

0,6 
2.6 
1.7 
2,2 

2,1 

0,8 

3.1 

5,5 
1,5 
3.2 
5,7 
0,1 
4,'0 

2,2 
2,6 
1,6 
2.6 

2.7 

0,8 

1,1 
0,8 
0,6 
1,3 
1,7 
0,0 
1,9 

2.5 
1,7 
1.6 
0,1 

1,4 

0,8 

2,2 

3.2 
1,6 
4,6 
0,4 
0,3 
2.3 

5,6 
2,6 
1,1 
0,9 

2,5 

1,4 

3,5 

6,3 
3,8 
2,5 
1,5 
2,5 
'>,3 

3.8 
1.9 
0,6 

-1,4 

2.4 

1.5 

3,7 3,9 3,7 2,4 2,2 

0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 
0,9 
0,6 
1,0 
0,4 
0,5 

0,5 
1,7 
1,1 
0,5 

0,8 
0,4 
0,8 
0,3 
1,4 

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

1.0 
0,5 
0,3 
0,4 
1.1 

0,5 
1,8 
0,8 
0,4 

0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 

0,7 
1,8 
0,7 
0,3 

0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 

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

7,5 7,3 7,2 5,9 5,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Predhodni podatki Zavoda SR Slovenije za statistiko; pri tem pa se podatek za SR Slovenijo razlikuje od predhodnega podatka 
Zveznega zavoda za statistiko. , 

2) Za leta 1981 do 1984 povprečje števila zaposlenih po stanju 31 .marca in 30.septemhra, za leto 1985 pa povprečje na osnovi 
mesečnih podatkov. 

3) Predhodni podatki 
4) Te občine so bile v srednjeročnem obdobju 1976-1980 opredeljene kot manj razvite in :so imele zato v obdobju 1981—1983 

status prehodnega obdobja. Po letu 1983 šo deležni pospeševalnih ukrepov le deli teh občin, ki so sestavni del manj 
razvitih geografskih in manj razvitih ohnejnih obnočij. 

38. Kazalci razvitosti manj razvitih območij indeksi ravni (SRS=100) 

Delež vseh zap. v 
skup.št.pre bi valstva 

Aktivna osn.sred. 
po nab.vred.na preb. 

Indeks rasti 
preb.v obd. 
med popisoma 

Družb.proizv.cel. 
gosp. na preb. 

Delež prim.sekt. 
družb. proi zv. 

1980 1984 1980 1983 1981 / 1971 1980 1983 1980 1983 

MANJ RAZVITE OBČINE 
— Lenart 
— Lendava 
- Ljutomer: 
— Ormož 
— Šentjur pri Celju 
— Šmarje pri Jelšah 
OBČINE, KTS0 IMELE 
STATUS PREHODNEGA OBD. 
- Črnomelj 
- Murska Sobota 
- Tolmin 
- Trebnje 

SKUPAJ 10' OBČIN 
SR SLOVENIJA 

51.0 
33,5 
59.1 
66,0 
44,7 
44,5 
51,9 

84,0 
64,4 
75,6 
61,0 

59,6 
100,0 

54,6 
37.0 
62.5 
73.1 
49.2 
42.6 

.56,0 

90,6 
69.6 
78,2 
63,9 

63.7 
100,0 

43,4 
23.6 
60,0 
48.7 
32.8 
35,7 
47,0 

54,7 
40,7 
91,5 
58,1 

48,5 
100,0 

47,9 
19,6 
66,2 
60,9 
69,9 
36,1 
33,8 

55,2 
39,6 

100,5 
53,0 

51,0 
100,0 

101,6 
99,3 
99,3 

103,4 
97,0 

108,9 
102,4 

102.4 
100,7 
97,7 

101,1 

101,0 
109.5 

47.7 
32.8 
62,5 
61,2 
38,4 
44,4 
42,0 

72,4 
56,2 

. 65,4 
66,4 

54,4 
100,0 

51 ,8 
36.3 
66,2 
71,5 
49.4 
«,5 
42,1 

79.7 
62.8 
73,5 
65.9 

59,4 
100,0 

310,9 
440,6 
228.1 
342.2 
585,9 
234,4 
234,4 

207.8 
235.9 
175.0 
253.1 

262,5 
100,0 

293,2 
430.1 
209,6 
271.2 
472,6 
261,6 
260.3 

183,6 
291,8 
142.5 
272.6 

264,4 
100,0 

Promet v trg.na 
drobno na preb. 

Delež predšolskih 
otrok v WZ 

Delež Stud.visokih 
in viš jih šol v 
prebivalstvu 

Zdravhiki v osn. zdr. 
mreži na 1000 
prebivalcev 

1980 1984 1980 1984 1980 1984 1980 1984 

MANJ RAZVITE OBČINE 58,3 
— Lenart 48,7 
— Lendava 47,7 
— Ljutomer 80,3 
— Ormož 61,8 
— Šentjur pri Celju 51,1 
- Šmarje pri Jelšah 61,7 
OBČINE, KI SO IMELE 
STATUS PREHODNEGA OBD. 
- Črnomelj 65,6 
- Murska Sobota 72,8 
- Tolmin 77,0 
- Trebnje 83,3 

SKUPAJ 10 OBČIN 65,8 
SR SLOVENIJA 100,0 

59.3 
50.4 
52,1 
83,4 
62,8 
47,4 
60,8 

67,9 
82,9 
69.0 
77,5 

68.1 
100,0 

79,6 
66,3 
86,0 
93,9 

100,6 
76.0 
61.1 

69,0 
71,4 

108,2 
47,2 

76,9 
100,0 

70.6 
57,0 
83.7 
84.2 
74.8 
55.3 
«,9 

61,7 
68,4 
95,3 
54,3 

70,1 
100,0 

58.1 
45,6 
52.2 
61,0 
63,2 
55,9 
64,9 

80.2 
64,7 

105,2 
74.3 

66,2 
100,0 

56.3 
44.4 
47,4 
68,9 
54.8 
68.9 
54,8 

64,4 
63,7 

' 77,0 
85,2 

62,2 
100,0 

56.2 
57,5 
60.3 
57,5 
45,2 
52,1 
57,5 

78.1 
82.2 

> 97,3 
71,2 

68,2 
100,0 

61,7 
50,6 
64,2 
71.6 
5^,3 
58,0 
66.7 

69.1 
79,0 

104,9 
64.2 

70,4 
100,0 

1) Kazalci,] ki so opredeljeni v spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji. 



39. Indikatorji tekočih gibanj v SFRJ in SR Sloveniji v letu 1985 
stopnje, rasti v % 

SR SLOVENIJA 
I.-VIII.1985 

I.-VIII. 1984 

SFRJ 
I.-VIII. 1985 

I .-VIII.1984 

1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge izgotovljenih izdelkov 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) 
5. Zaposlenost v združenem delu 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 
7. Izvoz blaga 

v tem: konvertibila 
8. Uvoz blaga 

v tem: konvertibila 
9. Uvoz reprodukcijskega materiala 
10. Pokritje uvoza blaga z izvozom v % 

- konvertibila 
11 . Izplačila za investicije 

v tem: gospodarske 
stanovanjske 
ostale negospodarske 

12. Neto .OD na zaposlenega. 
Realni OD na zaposlenega 

13. Sredstva za skupno porabo 
v tem: SIS družbenih dejavnosti 

SPI Z 
14. Sredstva za splošno porabo v SRS 

(rep.proračun+občinski proračuni) 
(odliv tem.prom.davka) 

15. Cene proizvajalcev ind.izd. 
16. Cene na drobno 
17. Cene življenjskih potrebščin 
18. Celotni prihodek gospodarstva 
19. Doseženi dohodek gospodarstva 
20. Akumulacija v gospodarstvu 

1) I.-VII.1985 

1.0 
0,7 

17,7 

-0,9 1) 
1,5 1) 

14,3 1) 
7.1 
7,3 
7,5 
8,3 

102,9 
08,2 
69,6 3) 
69,6 

69',6 
86.5 1) 
6,0 1) 

102.4 
105.5 
97.6 

85.0 
52,5 
93,2 
78.1 
76.1 
74,(3 
54.2 
87,9 2) 

2) 
2) 4) 

2,4 

13,9 2) 

-2,5 2) 
3 1) 

7 ji 
2,6 
6,5 
8,4 

10,0 1) 
85,2 
82,0 
50,0 2) 

64,9 2) 
-2,0 2) 
71,8 2) 
75,3 2) 
67,2 2) 

80.6 
74,3 
68.7 
68.8 2) 
50,6 2) 4) 
92,0 2) 

2) 
I.-VII. 1984 
I.-VI. 1985 

. I .-VI .1984 
3) Pri izplačilih za investicije skupaj so v SR Sloveniji zajete 

gospodarske in negospodarske investicije brez investicij v stanovanjsko 
i^radnjo in družbeni standard. 

4) I.eto 1985 ni primerljivo z letom 1984 zaradi spremembe obrač .sistema. 
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40. Gospodarska gibanja po republikah in pokrajinah v letu 1985 stopnje rasti v % 

Črna 

Povprečni nominalni OD na 
zaposlenega 
1-6.1905/1-6.1984 

SFRJ 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje 
1-8.1985/1-8.1984 2,4 
Zaposleni (družbeni sektor) 
1-6.1985/1-6.1984 2,6 
Izvoz blaga - skupaj 
1-8.1985/1-8.1984 7,1 
Izvoz blaga — konvertibila 
1-8.1985/1-8.1984 2,6 
Uvoz blaga - skupaj 
1-8.1985/1-8.1984 6,5 
Uvoz blaga - konvertibila 
1-8.1985/1-8.1984 8,4 
Cene na drobno 
1-6.1985/1-6.1984 74 
Cene življenjskih potrebščin 
1-6.1985/1-6.1984 58 

Povprečni idealni OP na 
zaposlenega 
1-6.1905/1-6.1984 -1,7 

Izplačila za investici je--skupaj 
1-6.1985/1.-6.1984 50 
(predhodni podatki) 
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41. Primerjava rezultatov poslovanja gospodarstva po republikah in pokrajinah v I. polletju 1985 
-indeksi rasti 

3FRJ Bosna 
in 

Herceg. 

Črna 
gora 

Hrvat— Makedo- Slove- 
ska ' ni ja ni ja 

Ožja Kosovo 
Srbi ja 

Vo jvo- 
dina 

1.Celotni prihodek 

- delež SR oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 

2.Prihodki na tujem trgu 

— delež v CP 

- delež SR oz.SAP v SFRJ 

I-VI.84 
I-VI.85 

I-VI.84 
I-VI.85 

3.Porabi jena sredstva skupaj 
z amortizacijo 

- delež v CP I-VI.85 
- delež SR oz.SAP v SFRJ I-VI.85 
- delež neto plačil za obresti 

SR oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 

4.Doseženi dohodek(neprimerljivo) 

- delež 3R oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 

5.Bruto osebni dohodki 

- delež v razp.dohodku I-VI.85 

- delež SR oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 

6.Akumulacija 

- delež v razp.dohodku I-VI. 85 

- delež SR oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 

7.Izguba skupaj 

- delež SR oz.SAP v SFRJ I-VI.84 
I-VI.85 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1986 z 

osnutkom zakona (ESA-803) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 

člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v šesti alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slsovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija zagotavlja sred- 
stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

V skladu z določili 319. člena Ustave SR Slovenije in zako- 
nom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopo- 
litičnih skupnostih Socialitična republika Slovenija zagotavlja 
sredstva za zadovoljevaje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. Sredstva republiškega pijoračuna se uporabljajo za 
financiranje republiških organov, za pomoč manj razvitim 
območjem v SR Sloveniji pod pogoji in po merilih, ki so 
določeni z zakonom, za zaščito borcev ter vojaških vojnih 
invalidov, za intervencije v gospodarstvu, določene z zako- 
nom in za druge obveznosti z zakonom v okviru pravic in 
dolžnosti republiških organov. 

Na podlagi 320. člena Ustave SR Slovenije, SR Slovenija 
zagotavlja za uresničevanje nalog federacije svoj prispevek v 
skladu z načelom enakopravnosti in s skupno odgovornostjo 
republik in AP za financiranje federacije. 

Ob sestavi predloga za izdajo zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1986 z osnutkom tega zakona je bilo upošte- 
vano izhodišče, da bo znašala nominalna rast sredstev za 
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 60% glede na 
porabo iz leta 1985. 

Višina obveznosti SR Slovenije do prispevka proračuna 
federacije za leto 1986 še ni znana, zato so v osnutku zakona 
opredeljeni le viri za neto obveznosti republiškega proračuna 
v prihodnjem letu. 

Po osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 
znaša obseg republiškega proračuna brez obveznosti do pri- 
spevka proračuna federacije 56.930 mio din. V okviru tako 
začrtanega obsega republiškega proračuna se bodo v letu 
1986 pokrivale naslednje obveznosti: 

1. sredstva za delo organov in sredstva za posebne in druge 
namene za delo upravnih organov, 

2. sredstva za ljudsko obrambo, 
3. sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodar- 

stvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij, 

4. sredstva, prenešena drugim družbenopolitičnim skupno- 
stim, 

5. sredstva za družbene dejavnosti, 
6. sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
7. izločanje sredstev rezerv, 
8. drugi odhodki. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
Predlog za izdajo zakona temelji na naslednjih načelih: 
- da je v letu 1986 treba zagotoviti sredstva za financiranje 

splošnih družbenih potreb, 
- da za financiranje splošnih družbenih potreb pripadajo 

republiki prihodki, ki jih določa zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA 
IZVAJANJE ZAKONA 

V osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 so 
opredeljeni le viri za pokrivanje neto obveznosti republiškega 
proračuna, ker obveznost do prispevka proračunu federacije 
za prihodnje leto še ni znana. Za financiranje nalog republi- 
škega proračuna se zadržujejo isti davčni viri, kot so bili 
uvedeni za leto 1985, uvaja pa se tudi nov vir in sicer davek iz 
osebnega dohodka po stopnji 0,6%. 

Ocena priliva sredstev virov republiškega proačuna temelji 
na pričakovanih prilivih do konca leta 1985 in ocenjenih 
gospodarskih gibanjih v letu 1986 (gibanje dohodka, osebnih 
dohodkov, kupne moči prebivalstva itd.). 

V letu 1986 preneha veljati zakon o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 31/81 in 76/ 
84). Navedeni prispevek, ki se v letošnjem letu plačuje po 
stopnji 0,6%, je bil uveljavljen za zagotavljanje sredstev za 
plačilo prispevka SR Slovenije v letih 1982-1985 za odpravo 
posledic potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979. 

Glede na to, da zgoraj navedeni zakon preneha veljati 31. 
12. 1985, obveznost SR Slovenije pa v skladu z zveznima 
zakonoma, ki urejata zagotavljanje sredstev za odpravo posle- 
dic potresa na območju SR Črne gore, ne preneha v letu 1986, 
je obveznost SR Slovenije prenešena v republiški proračun za 
leto 1986. Prenos obveznosti na republiko zahteva tudi pre- 
nos vira sredstev. 

V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih je vir proračunov 
lahko samo davek iz osebnega dohodka, ne pa prispevek. 
Zato je potrebno z zakonom o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks uvesti republiški davek iz osebnega dohodka 
po redni stopnji. 

OSNUTEK ZAKONA 

o proračunu SR Slovenije za leto 1986 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S proračunom SR Slovenije za leto 1986 (v nadaljnjem 

besedilu republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za 
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji ter za prispevek proračunu federacije. 

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1986 v 

višini din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 42.301.124.073 
- odstopljena sredstva koristnikom 

izven SR Slovenije 14.628.875.927 
- prispevek federaciji v letu 1986 

76 poročevalec 



Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova raz- 
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je 
sestavni del republiškega proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega 

člena, se izloči 1% v sredstva rezerve Socialistične republike 
Slovenije. 

4. člen 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom ena- 

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose- 
ženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom * 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Sociali- 
stično republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom 
sredstev drugače določeno. 

5. člen 
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati 

sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opre- 
deljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona. 

6. člen 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in 

organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v 
nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1986 zago- 
tavljajo: 

- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom 
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti, 

- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni 
organ in njegovega namestnika, 

- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

7. člen 
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo programa in s tem 

tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in 
doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa. 

V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in 
razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto in zah- 
tevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela na 
podlagi dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje 
splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del 4n 
nalog ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrst- 
nih del in nalog v upravnih organih in upravnih organizacijah. 

Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za 
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah 
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni 
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebni,h dohodkov 
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela 
in naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih 
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo. 

Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za 
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po 
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v 
organizacijah združenega dela. 

8. člen 
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dode- 

ljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi 
poročajo Izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dva- 
krat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so 
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju. 

9. člen 
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom 

zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od celotnega 
obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu za 
leto 1986, v odvisnosti od realizacije programa dela, zmanjša- 
nega za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta sredstva se lahko 
na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom povečajo za 

poročevalec 

odstotek usklajevanja osebnih dohodkov, ne morejo pa se 
povečati zaradi sprememb v prispevnih stopnjah iz osebnega 
dohodka in dohodka. 

Organom, ki program dela izvršijo v predvidenem obsegu, 
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcev, se sredstva za 
osebne dohodke delavcev, ugotovljena po 7. členu teag 
zakona, ne bodo zmanjšala, oziroma povečala zaradi večjega 
števila zaposlenih. 

10. člen 
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amorti- 

zacijo se določijo v okviru možne rasti republiškega prora- 
čuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1986 
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov. 

11.člen 
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev 

amortizacije bodo upravni ograni združevali sredstva, ki se 
jim zagotavljajo za amortizacijo premičnin in nepremičnin. 
Način združevanja sredstev določi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

12. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 

pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za nji- 
hovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša 
tudi obseg sredstev za delo, na podlagi programa, ki ga potrdi 
Izvršni svet. 

13. člen 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za nje- 

govo delo zagotavljajo iz »tekoče proračunske rezerve« na 
podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet. 

Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev 
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo 
organa oziroma uporabnika prenesejo v »tekočo proračunsko 
rezervo«. 

14. člen 
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega prora- 

čuna (v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje 
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim 
proračunom. 

Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo 
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi 
presegle z republiškim proračunom določena sredstva. 

Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ozi- 
roma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati 
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v 
mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim prora- 
čunom. 

15. člen 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v 

posebnem delu republiškega proračuna razporojeni za posa- 
mezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če 
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v 
predvideni višini. 

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti 
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati 
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna. 

16. člen 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, 
so prihodek republiškega proračuna, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

17. člen 
Prihodke, ki jih ustvarjajo iz plačil za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in 
amortizacije naslednji uporabniki: 

- Skupščina SR Slovenije, 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
- Protokol v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
- Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
- Republiški komite za informiranje, 
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- Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in 

prosvetno kulturno sodelovanje 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
- Seizmološki zavod SRS, 
- Arhiv SR Slovenije, 
- Republiška geodetska uprava 
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Ra- 

deče. 

18. člen 
Prihodki, ki jih ustvarjajo iz plačil za storitve po 16. členu 

tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naslednji 
organi: 

- Zavod SRS za družbeno planiranje, 
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
- Zavod SRS za statistiko, 
- Luška kapitanija Koper, 
- Zavod SRS za šolstvo. 

19. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storiteve po 16. členu tega 
zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer: 

- Zavod SR Slovenije za rezerve - za finaciranje dejavnosti 
zavoda, 

- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje 
izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih 
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

20. člen 
Za zakonito smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik 
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito upo- 
rabo sredstev rapubliškega proračuna odgovoren tudi vodja 
računovodstva. 

21. člen 
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1986 ter 
zaključne račune za leto 1985 najpozneje do 15. marca 1986. 
Organi iz 17., 18. in 19. člena so dolžni v skladu z 220. členom 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih predlo- 
žiti Izvršnemu svetu v mesecu septembru 1986 v soglasje 
okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge upo- 
rabnike v nasledjem letu. 

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekreta- 
riatu za finance od 15. marca 1986 podatke za analizo zaključ- 
nih računov, skladno z navodilom tega sekretariata. 

22. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najkasneje do 31. decembra vrniti republiškemu proračunu, 
razen: 

- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135. 
člena zakona o notranjih zadevah in 

- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 292. 
člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaš- 
čiti. 

23. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev, med posameznimi nameni republi- 

škega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov; 
2. o uporabi sredstev rezervne Socialistične.republike Slo- 

venije do višine 50.000.000 dinarjev v posameznem primeru, 
vendar samo za nemene iz 1. točke 39. člena zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78); 

3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« repu- 
bliškega proračuna za zneske, ki presegajo 300.000 dinarjev; 
za zneske do višine 300.000 dinarjev pa je pooblaščena koor- 
dinacijska komisija Izvršnega sveta. 
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Sredstva »tekoče proračunske rezerve« se bodo dodelje- 
vala: 

- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 
ljena, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju 
republike, 

- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotov- 
ljena v zadostnem obsegu. 

24. člen 
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja 

nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 

njem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, 
obsegu in dinamiki porabe, 

- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno 
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabni- 
kih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance 
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški prora- 
čun, in o tem obvesti Izvršni svet. 

Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora 
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finačno ali materi- 
alno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je 
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne 
ukrepe. 

25. člen 
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da: 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih nosil- 

cev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine Socialistične republike Slovenije ter o republiških uprav- 
nih organih in med različnimi postavkami istega namena, 

- odloča o dodelitvi sredstev porabnikom proračunskih 
sredstev iz postavke »sredstva za spremembe med letom«, 

- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvid- 
nostnih problemov proračuna ter 
- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom 

sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 

26. člen 
Nosilci sredstev po organih so: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »ustavne obveznosti« 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavko: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce 

družbenih funkcij v SRS«. 
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vpršanja: 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki: 
- »štipendije za potrebe organov v federaciji«, 
- »štipendije za potrebe republiških upravnih organov«. 

3. Urad za narodnosti: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavki: 
- »financiranje narodnosti«, 
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«. 
4. Republiški sekretariat za finance: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavki: 
- »odplačilo anuitet« 
- »sredstva za modernizacijo dela državnih organov« 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »medrepubliški program namembne proizvodnje.« 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in 

povračila« za postavko: 
- »sredstva za regres za umetna gnojila in za zaščito 

rastlin.« 
V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
- »znanstvene raziskave v tekočem letu«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »odškodnine po sodnih sklepih«. 

poročevalec 
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V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 
postavke: 

- »sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja 
visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1986-1990«, 

- »vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori«, 
- »vračilo anuitet za kredite, dane SAP Kosovo«, 
- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih 

pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije « 
- olimpijske igre »Sarajevo 84«, 
- »SPENS 81«, 
- »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 

in Jugoslovanski investicijski banki,« 
- »plačilo provizije Narodni banki za sredstva odstopljena 

SR Sloveniji v trajno last,« 
- »obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu 

sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela,« 

- »sredstva za kritje tečajnih razlik«. 
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega 

prometa« za postavko: 
- »bančni stroški in obresti«. 
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavki: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve,« 
- »specialna oprema organov za notranje zadeve.« 
6. Republiški sekretirat za pravosodje in upravo: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: 
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih 

stanovanj za delavce republiških organov,« 
- »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 

pravosodnih organov,« 
- »sredstva za zaščito sodnega poslopja v Kopru,« 
- »sanacija objektov počitniške skupnosti.« 
Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 

upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na pod- 
lagi programa, ki ga sprejme Izvršni svet do konca januarja 
1986. 

7. Republiški komite za borce in vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških 

invalidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, 
- »zdravstveno varstvo borcev NOV«, 
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov,« 
- »varstvo civilnih invalidov vojne,« 
- »varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 

dobrovoljcev,« 
- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pra- 

vice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,« 

- »republiške priznavalnine.« 
8. Republiški komite za družbeno planiranje: 
V okviru »sredstev za znanost« za postavki: 
- »potrebe priprav dolgoročnega plana SR Slovenije,« 
- »srednjeročni plan SRS za obdobje 1986-1990«. 
9. Republiški komite za informiranje: 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvu« za postavko 
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov.« 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »obnova in modernizacija oddajniškega in prenosnega 

sistema RTV Ljubljana.« 
10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano: 

V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 
darstvo« za postavke: 

- »Kobilarna Lipica«, 
- »Zavod za ribištvo«, 
- »gojitvena lovišča«. 
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za po- 

stavki: 
- »odplačilo anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje 

gozdnih in drugih požarov«, 
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- »vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 
drugih požarov«. 

11. Republiški komite za kulturo: 
V okviru »sredstev za kulturo« za postavke: 
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, 
- »sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije«, 
- »sofinanciranje projekta Leksikografije«. 
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »socialno zavarovanje samostojnih umetnikov«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvo« za postavke: 
- »Triglavski narodni park Bled«, 
- »Spominski park Trebče«, 
- Arboretum Volčji potok«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 

- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«, 
- »izgradnja in financiranje Kulturnega doma Ivan Cankar«. 
12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij izven območja DPS« za postavko: 
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v 

razvoju«. 
13. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: 

V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko: 
- »vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 

ških in drugih tujih armad v SR Sloveniji«. 
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 

kulturo: 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »manjšinsko šolstvo«. 
15. Republiški komite za tržišče in splošne aospodarske 

zadeve: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in 

povračila« za postavko: 
- »sredstva za odkupne premije za pšenico«. 
16. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospo- 

darstvu« za postavko: 
- »pospeševanje konjereje«. 
17. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: 
V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega 

okolja« za postavko«: 
- »varstvo zraka«. 
V okviru »Sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« ža postavko: 
- »sistem obrambe pred točo«. 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »nakup prostorov za meteorološko postajo na Kredarici«. 
18. Republiška geodetska uprava: 
V okviru sredstev za »druge splošne družbene potrebe« za 

postavko: 
- »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 
19. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega 

razvoja pri Izvršnem svetu: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij v okviru DPS« za postavko: 
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj 

razvitih območij v SR Sloveniji«. 
20. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavke: 
- »proslave republiškega pomena, 
- »Naša žena«, 
- »republiška volilna komisija«. 
21. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo- 

venije: V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene 
organizacije« za postavko: 

- »mladinsko prostovoljno delo po družbenem dogovoru«. 
22. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene orga- 

nizacije« za postavko: 
- »TV-15«. 
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V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 
postavki: 
- »zdravstveno-rekreacijski center za vojaške invalide in 

udeležence NOV Strunjan«, 
- »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«. 

27. člen 
Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo 

v letu 1986 dodeljevala sredstva organom, pod naslednjimi 
pogoji: 
- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni 

svet, 
- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev 

pogodbe, 
- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v 

katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati Izvrš- 
nemu svetu, kako napreduje delo na nalogi, 
- ob zaključku naloga mora organ, ki je raziskovalno 

nalogo naročil, izvršiti recenzijo o kvaliteti opravljene naloge, 
- recenzija o kvaliteti opravljenih nalog je osnovni pogoj za 

pokritje celotne pogodbene obveznosti iz sredstev proračuna 
SRS za leto 1986. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV 
OBČINAM 

28. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvaja- 

nja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, 
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

29. člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo 

biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o 
usklajevanju davčne politike za obdobje 1986 - 1990 in v 
skladu z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev, 
delovnih ljudi in drugih občanov na območju posamezne 
občine s pogojem, da so uvedle občinski davek iz osebnega 
dohodka delavcev po stopnji, ki bo opredeljena v dogovoru o 
izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v 
SR Sloveniji v letih 1986-1990. 

Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotav- 
ljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V 
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki, 
ki se izkazujejo v proračunu občine razen prihodkov uprav za 
družbene prihodke, turističnih taks in taks parkljarjev in kopi- 

Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sred- 
stev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1985 do 1990 v letu 1986. 

31. člen 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v 

občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavno- 
sti, nalog in obveznosti občin upošteva v naslednjem obsegu: 

- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v občini 
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za 
delo organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti ter 
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1986, ki jih 
določi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 

Pri tem ugotovi obseg sredstev: 
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa 
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in 

merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njego- 
vem razporejanju; 

b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ in 
njegovega namestnika - po družbeno dogovorjenih osnovah 
in merilih; 

c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene 
upravnega organa, največ do višine rasti teh sredstev v repu- 
bliških upravnih organih; 

d) za sredstva amortizacije, največ do višine, določene za 
republiške upravne organe: 

- negospodarske investicije za potrebe državnih organov - 
v obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopol- 
nilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi 
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije; 
- dejavnost ljudske obrambe - po merilih, ki jih glede na 

programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega plana 
in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; 

- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem 
dogovoru o priznavalninah borcem NOV - po merilih, ki jih 
določi Republiški komite za borce in vojaške invalide; 

- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih po 
enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevane ob- 
čine; 

- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih pro- 
gramih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva; 

- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planira- 
nja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov 
borcev NOV - po merilih, ki jih določi Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora 

- dejavnost na področju geodezije po merilih, ki jih določi 
Republiška geodetska uprava; 
- anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do preživ- 

ninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih 
hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti z zatiranjem 
živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izvajanjem mrli- 
ško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez ugotovljene 
identitete in obveznosti za izločanje v sredstva rezerve v višini 
dejanskih obveznosti za leto 1986. 

32. člen 
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino 

začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi 
dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi 
prihodkov občin iz 29. člena ter meril za ugotavljanje obsega 
sredstev za splošno porabo iz 31. člena tega zakona. 

33. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanaj- 

stinah. 
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posa- 

mezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v 
višini akontacij iz leta 1985, brez sredstev za negospodarske 
investicije, povečanih za 40%. 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnil- 
nimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republi- 
ški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

34. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije 

na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po 
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti 
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1986. 

35. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 

stva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1985 preje- 
male dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstop- 
ljenim delom posebnega republiškega davka od prometa pro- 
izvodov lahko financirale celotni program nalog splošne 
porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavno- 
sti in gospodarskih intervencij. 

V predhodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo 
dopolnilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, 
ki jih je odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
po svojih merilih. 36 £(en 

Po preteku leta 1986 se na osnovi podatkov Službe družbe- 
nega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov 
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu in kalkulativno ugo- 
tovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenje- 
nimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1986. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1987. 
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III. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 200.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste 

namene, za katere so bila dodeljena (drugi odstavek 24 
člena), 

2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega 
knjigovodstva (tretji odstavek 24. člena), 

3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v 
določenem roku v republiški proračun (22. člen), 

4. če neupravičeno prejete akontacije ne račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (35 
člen). 

38. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu 
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predra- 
čuna in finančnega načrta za leto 1986, zaključnega računa za 
leto 1985 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in 
drugi ostavek 21. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora- 

čuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje 

naporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za 
obveznosti, za, katere sredstva v republiškem proračunu za 
leto 1986 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična 
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ 
do zneska 500,000.000 dinarjev. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Izvršni Svet. 

40. člen 
Če bodo prihodki v letu 1986 doseženi v manjšem obsegu, 

so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do višine 500,000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR 
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju 
splosnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 

Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje pri- 
manjkljaja, bo SR Slovenija v letu 1987 vračala v sredstva 
rezerve z dodatnim 1% izločanjem skupnih prihodkov dokler 
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritie 
primanjkljaja. 

41. člen 
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega 

proračuna v letu 1986, obračunavajo obseg amortizacije v 
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v poseb- 
nem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 na 
postavki »amortizacija«. 

42. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 
temelji na določilih : 
- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije; 
-zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 

benopolitičnih skupnostih; 
- zakona o financiranju federacije. 
Pri izdelavi osnutka zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1986 so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
- da bo znašala nominalna rast sredstev za zadovoljevanje 

splošnih družbenih potreb 50% glede na porabo iz leta 1985; 
- da bo pri planiranju sredstev za delo dan enak status vsem 

koristnikom proračuna; 
-da bo potrebno za povečanje učinkovitosti uprave zagoto- 

viti materialne pogoje za njeno modernizacijo; 
- da se bo nadaljevala sprejeta politika zniževanja zaposle- 

nih v upravi, s poudarkom na administrativnem kadru. 
Višina obveznosti SR Slovenije do prispevka proračuna 

federacije za leto 1986 še ni znana, zato so v osnutku zakona 
opredeljeni le viri za pokrivanje neto obveznosti republiškega 
proračuna v letu 1986. 

Po osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 
znaša obseg republiškega proračuna brez obveznosti do pri- 
spevka proračunu federacije 56.930 mio dinarjev. 

II. 
Ocena virov republiškega proračuna za leto 1986 
Ocena priliva sredstev virov republiškega proračuna temelji 

na pričakovanih prilivih do konca leta 1985 in ocenjenih 
gospodarskih gibanjih v letu 1986 (gibanje dohodka, osebnih 
dohodkov, kupne moči prebivalstva itd.). 

Med viri je tudi predvidena uvedba republiškega davka iz 
osebnega dohodka delavcev po redni stopnji. Uvedbo tega 
vira utemeljujemo z naslednjim: 

V letu 1986 preneha veljati zakon o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1982 do 1985 (Uradni list SRS, št. 31/81, 76/ 
84). Navedeni prispevek je bil uveljavljen za zagotavljanje 
sredstev za plačilo dela prispevka SR Slovenije v letih 1982 do 

1985 za odpravo posledic potresa, ki je prizadel območje SR 
Črne gore v letu 1979. 

Prispevek se plačuje po stopnji 0,6% iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih, 
razen od izplačil iz sredstev skupne porabe. Prispevek se 
plačuje tudi od drugih prihodkov občanov, ki so navedeni v 
omenjenem zakonu. 

Glede na to, da zakon preneha veljati 31. 12. 1985, obvez- 
nost SR Slovenije, v skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev 
za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 36/79) in 
zakonom o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 
(Uradni list SFRJ, št. 15-282/80) pa ne preneha v letu 1986, je 
obveznost SR Slovenije prenešena v republiški proračun za 
leto 1986. Prenos obveznosti na republiko zahteva tudi pre- 
nos vira sredstev. 

V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
potreb je vir proračunov lahko samo davek iz osebnega 
dohodka, ne pa prispevek. Zato je potrebno z zakonom o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks uvesti republiški 
davek iz osebnega dohodka po redni stopnji. 

Poleg zagotavljanja sredstev za navedeno obveznost SR 
Slovenije, za katero bodo sredstva zagotovljena v proračunu 
SR Slovenije, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
ostale naloge republiškega proračuna. 

Ocenjujemo, da je za pokrivanje obveznosti do Črne gore in 
zagotavljanja dela sredstev za republiški proračun potrebno 
uvesti republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6%. 
Glede na planirano rast osebnih dohodkov v letu 1986, oce- 
njujemo, da bi znašal priliv davka iz osebnega dohodka po 
stopnji 0,6% okoli 5.429 mio dinarjev. 

Po ostalih davčnih virih predvidevamo naslednje: 
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji. 
Ocenjujemo, da bo priliv davka iz tega naslova realiziran v 

višini 3.705 mio din. Prilivi tega davka bodo naraščali z nižjo 
dinamiko rasti, kot je predvidena rast osebnih dohodkov v 
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naslednjem letu, glede na sprejeto politiko zmanjševanja 
nadurnega dela. 

Davek iz dohodka TOZD in DS 
Celotni obseg prihodkov davka iz dohodka TOZD in DS je 

ocenjen v višini 18.624 mio din. Navedeni znesek bo zagotov- 
ljen v okviru predlaganih davčnih stopenj in sicer v višini 
splošne davčne stopnje 4,2% in 1,3% za prioritetne dejavno- 
sti. Te davčne stopnje so povišane zaradi predvidenih učinkov 
sprememb davčnega sistema v letu 1986 in pomenijo enako 
davčno obveznost združenega dela kot v letu 1985 (ob 
nespremenjenem davčnem sistemu). 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in sto- 
ritev. 

Ocenjujemo, da bo znašal priliv iz tega naslova v letu 1986 
za republiški proračun okoli 28.815 mio dinarjev, medtem ko 
bo občinam odstopljen v višini 4.800 mio din. V republiškem 
proračunu so izkazani samo prihodki, ki pripadajo republiki. 

III. 
V letu 1986 bodo prihodki republiškega proračuna razpore- 

jeni za pokritje naslednjih obveznosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo 
sredstva za delo organov: 

- sredstva za dohodek delovne skupnosti; 
- sredstva za materialne stroške: 
- sredstva za amortizacijo, 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika: 
- sredstva za posebne namene. 
Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 

nov se zagotavljajo po osnutku zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1986 v višini 32.753,1 mio din ali 56,1% več, kot bo 
znašala ocenjena realizacija v letu 1985. 

Za dohodek delovnih skupnosti, ki vključuje sredstva za 
bruto osebne dohodke, sklad skupne porabe in delo v poseb- 
nih delovnih pogojih predlagamo zagotovitev sredstev v višini 
25.165,1 mio din; od tega organom za notranje zadeve 68,3% 
sredstev ali 17.185,6 mio din, ostalim organom pa 31,7% 
sredstev ali 7.979,5 mio din. 

V dohodku delovnih skupnosti predstavljajo sredstva za 
bruto osebne dohodke 94,5% oziroma 23,789,3 mio din. 

V skladu z usmeritvami dogovora o nalogah pri uresničeva- 
nju družbene usmeritve razporejanja dohodka se osebni 
dohodki delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in pravo- 
sodnih organih usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v 
gospodarstvu. V osnutku zakona o proračunu so predvidena 
sredstva za 40,0% nominalno rast osebnih dohodkov glede na 
povprečje v letu 1985, kar predstavlja 7.189,2 mio din. 

Iz sredstev, ki se v osnutku proračuna za leto 1986 zagotav- 
ljajo za usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo v gospodar- 
stvu, bo v letu 1986 potrebno pokriti tudi prispevek iz 
dohodka v višini 1,10%, za pokrivanje kolektivnih komunalnih 
storitev ter za vzdrževanje in obnavljanje komunalnih objek- 
tov v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
dejavnosti komunalnega gospodarstva. V okviru sredstev, ki 
se republiškim organom zagotavljajo za plačevanje prispev- 
kov, doslej ta prispevek ni bil zagotovljen. Organi, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna ga niso plačevali, to pa 
ovira nemoteno realizacijo programa dejavnosti komunal- 
nega gospodarstva. Sredstva za usklajevanje osebnih dohod- 
kov se tako znižajo na 38,9%. 

Upoštevaje ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije k 
analizi o stanju osebnih dohodkov v državnih organih je 
Izvršni svet v letu 1985 sprejel program usklajevanja osebnih 
dohodkov in zagotavljanja sredstev za osebne dohodke delav- 
cev organov, ki se financirajo iz republiškega proračuna. Z 
realizacijo navedenega programa se v letu 1985 in 1986 
odpravlja zaostajanje ravni osebnih dohodkov delavcev v 
državnih organih z ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu. 
Za dokončno uskladitev ravni osebnih dohodkov v letu 1986 
predlagamo zagotovitev sredstev v višini 1.983,7 mio din. 

Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov 

138,0 mio din 

temelji na dejanskem številu izvajalcev, ki jih imajo organi za 
izvršitev programa dela, v letu 1985. 

Ob pripravi osnutka zakona o proračunu ni bilo mogoče 
upoštevati potrebnega števila izvajalcev, ki so jih organi v 
svojih zahtevkih predvideli za izvršitev programa dela v letu 
1986. Iz zahtevkov namreč izhaja, da bi organi v letu 1986 
potrebovali za izvršitev programa dela sredstva za osebne 
dohodke 3474 izvajalcev I - VIII skupine zahtevnosti, kar je za 
6% oziroma za 194 izvajalcev več, kot se jih financira iz 
proračuna v letu 1985 (stanje 30.9.1985). Podatki ne vključu- 
jejo izvajalcev v organih za notranje zadeve. Menimo, da 
zahtevki organov niso realni in so v nasprotju z usmeritvami 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o postopnem zniže- 
vanju števila zaposlenih v republiški upravi. Zagotovitev sred- 
stev za osebne dohodke po zahtevkih organov bi narekovalo 
za cca 6% višja sredstva za bruto osebne dohodke in sklad 
skupne porabe, oziroma znižanje obsega sredstev, namenje- 
nih za usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo v gospodar- 
stvu. 

Upoštevaje navedena izhodišča predlagamo, da se delov- 
nim skupnostim organov za notranje zadeve za leto 1986 
zagotovijo sredstva za osebne dohodke v višini 16.067,0 mio 
din in sicer: 
- zagotovitev nivoja osebnih dohodkov v letu 
1985 v višini 10.052,1 mio din 
- bruto osebni dohodki Centra za oskrbo 
v višini 
- 40,0 uskladitev rasti osebnih dohod- 
kov v letu 1986 v višini 4.590,5 mio din 
- uskladitev ravni osebnih dohodkov z 
ravnijo v gospodarstu v višini 1.286,4 mio din 

Za osebne dohodke delovnih skupnosti ostalih organov 
predlagamo zagotovitev sredstev za osebne dohodke v višini 
7.722,3 mio din in sicer: 
- zagotovitev nivoja osebnih dohodkov v 
letu 1985 v višini 4.898,5 mio din 
- 40,0% uskladitev rasti osebnih dohod- 
kov v letu 1986 v višini 2.206,4 mio din 
- uskladitev ravni osebnih dohodkov z 
ravnijo v gospodarstvu v višini 617,4 mio din 

Za delo v posebnih delovnih pogojih je v osnutku zakona 
predvideno 50% povečanje sredstev v primerjavi z ocenjeno 
realizacijo v letu 1985. Sredstva se zagotavljajo organom za 
notranje zadeve v višini 897,0 mio din, ostalim organom, ki so 
zaradi specifične narave dela upravičeni do teh sredstev, pa v 
višini 159,0 mio din. Predlagano povečanje sredstev za delo v 
posebnih delovnih pogojih je usklajeno s predvideno nomi- 
nalno rastjo osebnih dohodkov, fizični obseg opravljenega 
dela pa naj bi ostal na ravni leta 1985. 

Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje let- 
nega dopusta, odpravnine in jubilejne nagrade. V osnutku 
zakona je predvideno 50% povečanje sredstev za regresiranje 
letnega dopusta in 50% povečanje sredstev za odpravnine in 
jubilejne nagrade v primerjavi z letom 1985, razen v organih 
za notranje zadeve in zavodih za izvrševanje kazenskih sank- 
cij, ki se jim sredstva za odpravnine zagotavljajo v višini, ki je 
določena s posebnimi predpisi. Zagotavljanje sredstev za 
odpravnine po posebnih predpisih vpliva na visoko rast sred- 
stev sklada skupne porabe, zlasti v organih za notranje 
zadeve. Sredstva sklada skupne porabe so načrtovana v višini 
319,8 mio din, od tega organom za notranje zadeve 221,6 mio 
din, ostalim organom pa v višini 98,1 mio din. 

Sredstva za osebne dohodke predstojnikov organov in nji- 
hovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so načrto- 
vana po enakih kriterijih kot sredstva za osebne dohodke 
delavcev delovnih skupnosti. Sredstva za osebne dohodke 
voljenih funkcionarjev so oblikovana v skladu s sprejetimi 
sklepi v letu 1985 o vrednosti posameznih funkcij na podlagi 
Družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev 
v SR Sloveniji. V skladu s programom usklajevanja osebnih 
dohodkov z ravnijo v gospodarstvu so v osnutku zakona 
predvidena ustrezna sredstva za dokončno uskladitev ravni 
osebnih dohodkov imenovanih funkcionarjev. 

Z osnutkom zakona o proračunu se za leto 1986 zagotav- 
ljajo za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih 
namestnikov in pravosodnih funkcionarjev sredstva v višini 
1.373,0 mio din in sicer: 
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- zagotovitev nivoja osebnih dohodkov v 
letu 1985 v višini 900,9 mio din 
- 40% uskladitev rasti osebnih dohodkov v 
letu 1986 v višini 392,3 mio din 
- uskladitev ravni osebnih dohodkov ime- 
novanih funkcionarjev z ravnijo v gospo- 
darstvu v višini 79,8 mio din 

Za materialne stroške predlagamo v osnutku zakona zago- 
tovitev sredstev v višini 3.625,2 mio dinarjev, od tega organom 
za notranje zadeve 2.138,6 mio din ali 50% več kot v letu 1985, 
ostalim organom pa 1.436,6 mio din. Pri predlogu za zagotovi- 
tev sredstev smo izhajali iz zagotovljenih sredstev za posa- 
mezne vrste materialnih stroškov v letu 1985 in dodatnih 
sredstev v višini 300,0 mio din, ki naj bi se predvidoma 
zagotovila z rebalansom republiškega proračuna za leto 1985. 
Republiškim organom je potrebno zagotoviti dodatna sred- 
stva za povečani obseg stroškov; ki je posledica povečanih 
cen materiala in storitev v letu 1985. Obseg potrebnih sred- 
stev za materialne stroške za leto 1986 smo izračunali na 
podlagi strukturnih deležev posameznih vrst materialnih stro- 
škov v letu 1985 in jih glede predvidenega povečanja cen ter 
možnosti republiškega proračuna usrezno povečali. 

Za amortizacijo so v osnutku zakona planirana sredstva v 
višini 294,7 mio din oziroma 50% letnega odpisa osnovnih 
sredstev po minimalnih zakonsko predpisanih stopnjah v 
skladu z možnostmi proračuna SR Slovenije in zakona o 
amortizaciji družbenih sredstev, ki še za leto 1986 dopušča ta 
način zagotavljanja sredstev za amortizacijo. Na podlagi 11. 
člena zakona o proračunu upravni organi zaradi učinkovitejše 
in racionalnejše uporabe sredstev tudi v letu 1986 združujejo 
sredstva amortizacije premičnin in nepremičnin. Način zdru- 
ževanja sredstev bo določil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev v 
višini 2,175,1 mio din ali 42,1% več v primerjavi z letom 1985. 
Sredstva za posebne namene so namenjena za izvrševanje 
nalog iz dejavnosti upravnega organa, zlasti za stroške stro- 
kovnih komisij, konferenc in posvetov v domovini, meddržav- 
nega sodeloyanja, dopolnilnega strokovnega izobraževanja, 
izpitnih komsij, kazenskega postopka, ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, prehrane v zavodih za izvrševanje 
kazenskih sankcij ter za naloge, za katere se sredstva ne 
zagotavljajo v okviru drugih Sredstev upravnega organa. Pri 
predlogu za zagotovitev sredstev smo izhajali iz zagotovljenih 
sredstev po strukturnih deležih posameznih posebnih name- 
nov in jih različno povečali ob upoštevanju narave in obsega 
dela ter možnosti republiškega proračuna. Organom za notra- 
nje zadeve se zagotovijo za posebne namene sredstva v višini 
525,8 mio din ali 24,2% vseh sredstev za posebne namene. 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo 
v letu 1986 zagotavljala sredstva za financiranje: 

- izgradnja stanovanj za delavce organov notranjih zadev, 
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji in delavce republi- 
ških organov. V letu 1986 so v osnutku zakona o proračunu 
SR Slovenije za financiranje nakupa in izgradnje stanovanj 
predvidena za 184,1% višja sredstva kot v letu 1985 za delavce 
organov za notranje zadeve, za 140,6% višja sredstva za 
delavce republiških organov in za 137,6% višja sredstva za 
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji. Rast predvidenih 
sredstev je pogojena z rasjo cen m2 stanovanjske površine, ki 
je v zadnjem pasu bistveno višja od poprečne rasti cen. 

- specialne opreme organov za notranje zadeve 
Republiški sekretariat za notranje zadeve predlaga, da se 

jim v letu 1986 za nakup specialne opreme zagotovijo sred- 
stva v višini 1.751,2 mio din. S temi sredstvi bi po sprejetem 
programu nabavili najnujnejšo opremo, ki jo potrebujejo za 
nemoteno delovanje organov za notranje zadeve. Ocenju- 
jemo, da bo za pokritje te obveznosti v republiškem prora- 
čunu mogoče zagotoviti 1.105,7 mio din ali za 68,3% višja 
sredstva, glede na leto 1985. Razen sredstev po proračunu bo 
Republiški sekretariat za notranje zadeve v letu 1986 dobil še 
100 mio din iz naslova kredita, najetega pri Narodni banki 
Jugoslavije. 

- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov 

Za najnujnejše investicijsko vzdrževanje zgradb v republi- 
ških upravnih in pravosodnih organov je v leu 1986 v osnutku 
zakona o proračunu SR Slovenije zagotovljeno 230,1 mio din. 
S temi sredstvi bo mogoče izvršiti nujna vzdrževalna dela in 

adaptacije na zgradbah, kjer delujejo republiški upravni in 
pravosodni organi, ki so na različnih lokacijah, v pretežno 
starih prostorih. Zato bi bilo v primeru, da sredstev v letu 1986 
ne bi zagotovili, potrebno v prihodnjih letih zagotavljati za ta 
namen znatno višja sredstva. 

- odplačilo anuitet za najete kredite v preteklih letih. V 
okviru sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo tudi sred- 
stva za odplačilo anuitet za devizni kredit, ki je bil na podlagi 
sprejetega odloka najet za nakup računalnika za Zavod SRS 
za statistiko. Razen tega se v okviru te postavke zagotavljajo 
tudi sredstva v višini 85,7 mio din za odplačilo anuitet kredita, 
ki je bil najet na podlagi odloka o najetju posojila pri Narodni 
banki Jugoslavije za delno realizacijo programa opremljanja 
organov za notranje zadeve in ki zapadejo v plačilo v letu 
1986. 

SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1986 treba 

zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proiz- 
vodnje ter za odplačilo anuitet posojila za adaptacijo skladišč 
in nabave sredstev zvez. 

SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja 
sredstva za delno plačilo obresti v skladu z medrepubliškim 
dogovorom in odlokom Skupščine SR Slovenije. 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in intervencij v 
gospodarstvu se bodo v letu 1986 zagotavljala sredstva za : 

- regres za umetna gnojila in zaščito rastlin; 
- premije pri odkupu pšenice; 
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov; 
- financiranje gojitvenih lovišč; 
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja ter pri- 

spevek Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in drža- 
vami v razvoju. 

Regres za umetna gnojila in sredstva za zaščito rastlin se v 
proračunu SR Slovenije zagotavlja z namenom, da se poveča 
kmetijska proizvodnja oziroma znižajo stroški kmetijske pro- 
izvodnje. 

Za zagotovitev potrebnih količin pšenice že nekaj let skle- 
oajo Zvezni Izvršni svet in Izvršni sveti republik in pokrajin 
dogovore o ukrepih za organiziran nakup pšenice tekoče 
letine. V osnutku zakona je upoštevana premija v višini 3,00 
din za 1 kg pšenice. Za odkup načrtovane količine pšenice so 
predvidena sredstva v višini 798,0 mio din. 

Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno 
politično-informativnih dnevnikov na podlagi družbenega 
dogovora so bila v republiškem proračunu za leto 1985 zago- 
tovljena sredstva v višini 470,2 mio din. Od teh sredstev je bilo 
152,5 mio din porabljenih za poračun obveznosti za leto 1984. 
1/ letu 1986 je v osnutku zakona za pokritje te obveznosti 
predlagano 750,0 mio din ali za 59,5% več kot v letu 1985. 

Za spodbujanje razvoja in varstvo naravne in kulturne 
dediščine se bodo na podlagi zakona v letu 1986 zagotavljala 
sredstva za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in 
Arboretum Volčji potok. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij so v leu 1986 predvi- 
dena sredstva v višini 115,5 mio din ali za 50% več, glede na 
leto 1985. S temi sredstvi se bodo financirali zahtevki, ki 
predstavljajo strokovne podlage za konkretne investicijske 
odločitve ali pa že konkretno projektno dokumentacijo za 
objekte na manj razvitih območjih SR Slovenije. 

Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v 
svojem proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju. V letu 1986 bo 
za ta namen zagotovljenih 1.023,3 mio din, kar predstavlja 
0,075% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva SR 
Slovenije, ocenjenega za leto 1985. 
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SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

Ocenjeni prilivi prihodkov občin, ki bodo predvidoma preje- 
male dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna kažejo, 
da v okviru opredeljene rasti splošne porabe za leto 1986 ne 
bo potrebno povečati višino dopolnilnih sredstev iz leta 1985. 

V letu 1986 bodo občine prejemale dopolnilna sredstva za 
pokritje ugotovljenega primanjkljaja prihodkov med oblikova- 
nimi merili resornih organov po zakonu o proračunu in oce- 
njenimi prilivi prihodkov. Med prilive prihodkov bodo upošte- 
vani prihodki proračuna vključno z odstopljenim delom 
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov po 
stopnji 6%. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1986 

zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova 
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uve- 
ljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev. 

Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala 
sredstva za: 

- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za 
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravosod- 
nih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav 
in držav v razvoju po meddržavnih sporazumih; 

- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do 
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije 
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji; 

- stroški za srednjo penološko šolo ter 
- izdelava učnih načrtov in priprave učne tehnologije. 
Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala 

sredstva za: 
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enolet- 

nega in večletnega značaja za potrebe republiških organonov 
in organizacij. To so predvsem znanstveno raziskovalni pro- 
jekti, ki tečejo že več let ter raziskovalne naloge, ki jih je 
verificiral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v letu 1985; 
- razvojni program SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 

leta 1995, oziroma za določena področja tudi do leta 2000 ter 
srednjeročni plan SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990 na 
podlagi odloka. 

Za obveznosti iz naslova kulture se bodo zagotavljala sred- 
stva za: 

- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in 
projekta leksikografije na podlagi družbenega dogovora. 
Višina teh obveznosti je odvisna od rasti družbenega proiz- 
voda v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu 
SFRJ: 

- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije; 
- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka 

Jugoslavije, Jugoslovanski bibliografski zavod). 
Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zago- 

tavljala sredstva.za: 
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezni- 

ških in drugih tujih armad v SR Sloveniji; 
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov; 
- odškodnine po sodnih sklepih. 
Za obveznosti iz naslova uveljavljanja pravic borcev, voja- 

ških invalidov, in družin padlih borcev se zagotavljajo za 
70,4% višja sredstva kot v letošnjem letu. Višina teh obvezno- 
sti je odvisna razen od osnov, ki jih predpisujejo veljavni 
zakoni, tudi od ocenjene višine rasti najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo v letu 1986, rasti zveznih invalidnin 
in rasti osebnih dohodkov v letu 1986. 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se 
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije, za varstvo pred škodljivci in narvnimi nesrečami, za 
odravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje 
človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na 
območju SR Slovenije in izven območja SR Slovenije. 

Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg 
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deviznih sredstev za ta namen se v letu 1986 ne povečuje v 
primerjavi z letom 1985. Zaradi drsečega tečaja dinarja je 
treba za dinarsko protivrednost deviz zagotoviti sredstva v 
višini 2.760 mio din. 

Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic itali- 
janske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje 
dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske narod- 
nosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi 
dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programa 
teh institucij med obema republikama, se v letu 1986 zagotav- 
ljajo za 78,2% višja sredstva kot v letu 1985. 

S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški 
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih orga- 
nov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe, 
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva 
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov 
narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih 
interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR 
Slovenija sofinancira dejavnosti NIP »Edit«, Italijnaske drame, 
ita/ijanske Unije in Centra za zgodovinska raziskovanja Ro- 
vinj. 

Pri določitvi višine sredstev za delo republiških družbeno- 
političnih in nekaterih družbenih organizacij so bila upošte- 
vana enaka merila kot pri republiških upravnih organih. 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami je treba v skladu z zakonom zagotoviti določena 
sredstva za obrambo pred točo. 

Hidrometereološki zavod SR Slovenije je v svojem zahtevku 
sredstev za leto 1986 zaprosil za 13,2 mio din za delovanje in 
vzpostavitev sistema v severovzhodni in osrednji Sloveniji ter 
za 198,4 mio din za izgradnjo sistema obrambe pred točo na 
Primorskem, v skladu s sporazumom med SFRJ in Italijo. 
Predlagana sredstva v osnutku proračuna SR Slovenije za 
leto 1986 se v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v letu 1985 
povečujejo za 65,6%. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na 
podlagi dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva 
za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za 
nabavo avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov. 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slove- 
nije bodo sedstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbe- 
nih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih pro- 
gramov: 

- manjšinjsko šolstvo za: sofinanciranje izgradnje Osnovne 
šole z italijanskim učnim jezikom v Luciji in adaptacije VVO 
Prosenjakovci, Osnovne šole v Hadošu, Kopru in Lendavi; 
- realizacija programa visokogorskih planinskih postojank; 
- odplačilo anuitet najetega kredita za izgradnjo zdravstve- 

norekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence 
NOV v Strunjanu; 

proračun obveznosti SR Slovenije do Kulturnega doma 
Ivan Cankar v Ljubljani; 

- realizacija programa geodetskih del na območju SR Slo- 
venije; 

- realizacija programa obnove in modernizacije oddajni- 
škega programa in prenosnega sistema Radio-Televizija Ljub- 
ljana v obdobju 1984-1986; 

- izgradnja Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani; 
- nakup prostorov za meteorološko postajo na Kredarici; 
V letu 1985 bo SR Slovenjka pristopila k nakupu 1/16 

Triglavskega doma na Kredarici, kjer bo delovala glavna 
meteorološka postaja. V letu 1986 bo treba v skladu s 
pogodbo plačati še drugi del kupnine v višini 4,4 mio din. 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe izven 
območja SR Slovenije se bodo v letu 1986 zagotavljala sred- 
stva za: 

- odplačilo inozemskih dolgov; 
- sofinanciranje Olimpijskih iger »Sarajevo 1984« 
- sofinanciranje svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v 

Novem Sadu 
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za 

vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP 

- sredstva za kritje tečajnih razlik 
- odplačilo anuitet za kredite, dane SAP Kosovu 
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori 
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Za pokritje obveznosti, ki so vezane na izplačila v tujih 
valutah (ustavne obveznosti republike, odplačilo kredita za 
nakup računalnika za Zavod SRS za statistiko in za odplačilo 
anuitet za zvezne kredite prenešena na SRS) in za katere se 
dinarska protivrednost za nakup deviz zagotavlja v republi- 
škem proračunu, so planirana sredstva na teh postavkah 

izračunana ob predpostavki, da bo tudi v letu 1986 drsenje 
tečaja dinarja približno enako, kot v letošnjem letu. Zato smo 
v tem izračunu upoštevali vrednost 1 USA $ v višini 400 din. Če 
bo drsenje tečaja dinarja večje, planirana sredstva na teh 
postavkah ne bodo zadoščala za pokritje omenjenih obvez- 
nosti. 

TABELA 1 

OCENA VIROV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA LETO 1986 

VRSTA PRIHODKA Ocena virov 19 86 

' '1  2 

710 Davek iz dohodka TOZD in DS ?18.624.000.000 

7201 Davek iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji 3.705.. 000.000 

7202 Davek iz osebnega dohodka delavcev 
po redni stopnji 5.429.000.000 

731 Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve 28.816.000.000 

742 Davek od tujih oseb 230.000.000 

778 Drugi prihodki !126.000.000 

SKUPAJ PRIHODKI 56.S30.000.000 

PREDVIDENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - SKUPAJ 
TABELA 2 

NAMEN Predvidene, realiza- 
cija v letu 1985 

400 DCWXIX DELOVNE SKUPKCSTJ 
bruto OD delovne skupnosti 
bruto OD Centra za oskrbo vsESNZ: 
usk.1 ajevanje OD z ravnijo v gospodarstvu 
usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 
delo v posebnih pogojih 
sklad skupne porabe 

•' 0 
401 M&TERIK JU i.TFOŠKI 

402 AMORTIZACIJA 

410 POSEBNI rOHODKE PREDSTjIN N7J.-ESTOIKA 
usklajevanje OD z raviiijo v gospodarstvu 
usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu 

418 POSEBNI NAMENI 

SPREMMBE MED LEICM  

15.958.175.405,50 
14.910.623.456 

120.000.000 

704.375.523,50 
183.176.426 

2.416.811.509 

178,947.124 

900.910.100 

1.530.673.867 

Zaht evki organov 
za leto 1986 

Indeks 
3:2 

25.796.596.000 
15.210.385.C00 

144.000.000 
1.926.197.000 
6.912.233.000 
1.284.000.000 

319.781.000 

4.123.346.CC0 

589.462. (»00 

900.910.000 
79.790.900 

392.280.200 

2.243.693.000 

161.7 
101,7 
120,0 

162,3 
174,6 

170,6 

329,5 

100,0 

J.46,6 

Predlog IS za Indeks 
leto 1986 5:2 

25.165.125.000 157,7 
•100,0 
115,0 

14.950.e:\s.ooo 
136-000.000 

1.903.846.000 
6.796.873.000 
1.056.000.000 

319.781.000 

3.625.217.i:60 

294.731.300 

900.910.000 
79.790.900 

392.280.200 

2.175.087.570 

120.000.000 

150,0 
174.6 

150,0 

164.7 

100,0 

14.2,1 

SKUPAJ '20.985.518.005,50 ' 34.126.078.700 162,6 32.753.142.230 156,1 
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PREDVIDENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 

TABELA 2 a 

Predviden realiza- 
cija v letu 1985 N A M E K Zahtevki organov za 

leto 1986 
Irrieks 
3:2 

Predlog IS za 
leto 1986 

Indeks 
5:2 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 10.838.967.109,50 
bruto OD delovne skupnosti 10.052.075.756 
bruto CD Centra za oskrbo v RSNZ 120.000.000 
usklajevanje OD z ravnijo v gospodarstvu - 
usklajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - 
delo v posebnih pogojih 598.075.523,50 
sklad skupne porabe 118.815.830 

401 MATERIALNI STROŠKI 1.459.092.730 

402 AMORTIZACIJA 

410 OSEBNI DOHCDKI PREDS.IN NW>ESTNIKA 
usklajevanje OD z ravnijo v gospodarstvu 
usklajevanje CD z rastjo v gospodarstvu 

418 POSEENI M? MENI 

10.928.000 

371.088.538 

SPREMEMBE MED LEICM 

SKUPAJ 12.730.076.377,50 

17.422.136.320 
10.052.078.000 

144.000.000 
1.286.421.000 
4.593.000.000 
1.125.000.000 

221.637.320 

2.328.404.000 

10.928.000 

4.371.200 

566.935.000 

20.332.774.520 

160,0 
100,0 
120,0 

188,1 
186.5 

159.6 

100,0 

152,8 

17.185.620.320 
10.052.078.000 

138.000.000 
1.286.421.000 
4.590.484.000 

897.000.000 
221.637.320 

2.188,639.100 

10.928.000 

4.371.200 
1 525.832.460 

60.000.000 

157,8 
100,0 
115,0 

150,0 
186,5 

150,0 

141,7 

159,7 19.975 391.080 156,9 

TABELA 2 b 

PREDVIDENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV - BREZ ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 
   " rcall- Zčih'-/,\ki organov Indeks Predlog IS za le- Indeks 

N A MEN   vfccija v letu 1985 za leto 3fifr6 3:2 to 1986 5:2 

402 AMORTIZACIJA 

usklajevanje OD z ravnijo v gospodarstvu 79.790.900 - 79.790.900 
usldajevanje OD z rastjo v gospodarstvu - 387.909.000 - 387.909.000 

418 POSEHJI NAMENI 

400 DOHCDEK DELCVNE SKUPNOSTI 5.069.208.296 8.374.459.680 165,2 7.979.504.680 157,4 
bruto OD delovne skuprosti 4.898viX<7.700 5.158.307 . 000 1 05,3 4 . 89 8 . 547 . 000 1 00,0 
usklajevanje OD z ravnijo v gospodarstvu •• 639.776.000 - 617.425.000 
usklajevanje CD z rastjo v gospodarstvu - 2.339.233.000 - 2.206.389.000 
delo v posebnih pocojih 106.300.000 259.000.000 146,6 159.000.000 149,6 
sklad skupne porabfi 64.360.596 98.143.680 152,5 98.143.680 152,5 

401 MATFRIAINI STROŠKI 957-718.779 1.794.942.000 187,4 1,436.578.160 150,0 
178.947.124 589.462.600 329,5 294.731.300 164,7 

410 OSEBJI DOHCDKI HiEDST.IN IRMESINDO/ 889.982.100 889.582.000 100,0 889.982.000 100,0 

1.159,585.329 1.676.758.000 144,6 1.649.255.110 142,2 

SPRB-1MRF: MED LETOM  - _ ~  60.000.000 ' -  

SKUPAJ 8.255.441.628 13.793.304.180 167,1 12.777.731.150 154,6 
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TABELA 2 c 

RAZPOREJENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV V LETU 1986 PO NAMENIH IN KORISTNIKIH 

Zap. 
št. Naziv organa 

Bruto OD de- Delo v po- 
lavcev delov- sebnih po- 
ne skupnosti rojih 

Sklad skup- Materialni 
ne porabe stroški 

Amorti- 
zacija 

Bruto OD 
predatoj. 
namest. 

Poeobni 
nameni 

i a 
1. Predsedstvo SR Slovenije 47, 
2. Skupščina SR Slovenije 268, 
3. Izvršni svet Skupščine SRS 226. 
4. Urad IS za narodnosti 3' 
5. Sekretariat IS za kadrov.vprašanja 56, 
6. Protokol 208. 
7. Kcmislja SRS za odnose z vers.skup. 5. 
8. Ustavno sodišče SRS 57. 
9. RS za ilniuce 67. 

10. RS za ljudsko obranfco 173. 
11. RS za notranje zadeve 
12. RS za pravosodje ln upravo 
13. RK za delo 
14 . rK za družbeno planiranje 
15. RK za informiranje 
16. RK za zakonodajo 
17. PK za mednarodno sodelovanje 
18. RK za varstvo okolja ln urej.prost. 
19. RK za energetiko 
20. RK za industrijo in gradbeništvo 
21. RK za tržišče ln splošne gosp. zadeve 
22. RK za kmetijstvo, gozdar.in prehrano 
23. RK za premet in zveze 
24. RK za borce in vojaške invalide 
25. RK za zdravstveno ln soc. varstvo 
26. RK za vzgojo in Izobraževanje ter 

telesno kulturo 
27. RK za kulturo 
28. RK za raziskovalno de j. in tehnol. 
29. RK za turizem in gostinstvo 
30. Republiška geodetska uprava 
31. Republiška uprava za družbene prih. 
32. Zavod SRS za družbero planiranje 
33. Zavod SRS za statistiko 
34. "avod SRS za mednarodno, znanstve- 

no, tehnično, prosvetno kul.sod. 
35. Hidrometeorološki zavod SRS 
36. SeizirološU zavod SRS 
37. Zavod SRS za varstvo naravne in 

kulturne dediščine 
38. Zavod SRS za šolstvo 
39. Arhiv SRS 
40. Republiški štab za teritorial.obr. 
41. Luška kapitanija Koper 
42. Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem pranetu 
43. Kazensko poboljševal.don Dcfa pri M. 
44. Kazensko poboljševal.dcra Ig pri Lj. 42 
45. OKPD Maribor 32 
46. Prevzgojni dere Radeče 
47. Zapori Celje 
48. Zapori Koper 
49. Zapori Ljubljana 
50. Zapori Maribor 
51. Sodišče združenega dela SRS 
52. Družbeni pra veto. samouprav. SRS 
53. Republiški senat za prekrške 
54. Javno pravobranilstvo SRS 
55. Vrhovno sodišče SRS 
56. Javno tožilstvo SRS 
57. Višje sodišče Celje 
58. Višje sodišče Koper 
59. Višje sodišče Ljubljana 
60. Višje sodišče Maribor 
61. Višje javno tožilstvo Celje 
62. Višje javno tožilstvo Koper 
63. Višje javno tožilstvo Ljubljana 
64. Višje javno tožilstvo Maribor 

220. 
92. 
8. 

55. 
36. 

104. 
104. 

66. 
BI. 
67. 
75. 
78. 
30. 
71, 
SI. 
18, 
14, 

-5, 
42, 
55. 

195, 
559. 
53, 

229, 
30. 
48. 

413. 
62. 

111, 
40, 

4, 
229. 

133 
172, 
128 
212 
153 

14 
18 

7, 
4 

43, 
9 

19, 
28 
56 
29, 

3, 
4 

.15 
(i 

215.000 
674.000 
872.000 
31-9.000 
049.000 
011,000 
554.000 
039.000 
952.1100 
380.000 

068.000 
277.000 
921.000 
667.000 
304.000 
504.000 
184.000 
558.000 
080.000 
918.000 
619.000 
987.000 
9>2. C.00 
525.000 

,227.000 
,889.000 
,685.000 
888.000 
/R3.000 
176.C00 
,899.000 
,976.000 
,401.000 
,547.000 
913.000 

776.000 
849.000 
018.000 
,225.000 
107.000 

652.000 
505.000 
,661.000 
,175.000 
,399.000 
835.000 
494.000 
,935.000 
,799.000 
359.000 
,776.000 
,234.000 
003,000 
730.000 
,180.000 
844.000 
,222,000 
,STO.000 
022.000 
737.000 
,622.000 
657 . 000 

,543.000 

500.000 
.7.000.000 
3.300.000 

21.000.000 

2.400.000 

15.000.000 

26.100.000 
2.100.000 
2,100.000 
5.600.000 

16.300.000 
11.900.000 
35.400.000 
10.300.000 

1.660.260 
5.959.420 
4.077.250 

60.900 
782.960 

4.892.460 
81.200 

1.096.400 
888.930 

2.364 .'860 

3.656.750 
1.385.380 

181.930 
(.29.300 
794.820 

l.£j 6.640 
1.544.280 

789.380 
1.702.410 

896.900 
1.336.240 1.002.400 

421.930 
981.690 

826.580 24j.600 
198. 630 
101.500 
543.73 0 

.632.900 
2.660.110 

23.265.000 
114.368.000 
83.937.000 

638.000 
4.886.0C0 

20.026.000 
1.241.0H0 

18.188.000 
10.201.000 
16.752.000 

61.021.000 
14.4 85.000 
3.227.000 

15.268.000 
5.560.000 
9.251.000 

16.113.000 
8.6*6.000 

<9.731.000 
27.948.000 
14.361.000 
15.914.000 
5.166.000 

11.164.000 

6.198,000 
3.9«8.000 
2.404.000 
3.379.000 
6.208.000 
6.873-000 

30.310-000 

3.738.179 
10.639.823 
17.079.495 

8.873 
1.275.943 

31.232.247 
47.008 

2.347.975 
361.079 

49.694.007 

17-629.064 
377.586 
<07.211 
263. £51 
349.570 
311.586 
526-984 
141.402 

2.533. It..? 
252.102 
708.022 
115.324 
146.698 
333.74 6 

169.577 
48.689 
79.948 
60.951 

967.331 
176.958 

4.595.047 

40.£62.000 
109.221. 900 
52.340.000 
3.436.000 
7.202.000 

3.263.000 
38.745.000 
10.136.000 
7.357.000 

6.9 li. 000 
9.934,000 
6.849.000 
6.566.000 
6.849.000 
9.605.000 

10.361.000 
10.465.000 
10.562.000 • 
10.043.000 
10.051.000 
7.039.000 
7.148.000 
9.888.000 

10.124.000 
' 6.698 . 000 
6.582.000 
6.814.000 
6.326.000 
7.<03.000 

12.383.000 
73.221.000 
20.190.000 

34.000 
'/2.837.000 

206.518.000 
18.288.000 

199.000 
1.227.000 

222.678.000 

60.671. 000 
2.328.000 

439.000 
64.636.000 

602.000 
9 . 095.000 
8.496.000 
8.198.000 
1.995.000 

621.000 
4.478.000 
1.168.000 

675.000 
39.853.000 

8.122.000 
3.870.000 

604.000 
.349.000 

4.153.000 
956.000 

7.638.000 33.744.000 
8.53*2.090 162.033.000 69.899.116 6.824 . 000 137.8 2 5.000 

656.790 
4.155.420 

437.860 

693.020 
4.935,180 

971.310 
1.530.190 

595.900 

101.500 
5.557.070 

969.060 
433.500 

2.655.100 
3.051.580 
1.716.500 
4.986.020 
2.805.160 

433.490 
539,460 
406.000 
173,960 

1.464.050 
589.000 
680.790 

1.094.180 
1.840.620 
1.067.360 

101.500 
121.800 
458.160 
368.320 

8.047.000 677.579 
89.971.000 20.447.054 
12.734.000 3.741.810 

7.363.000 15.976.000 
6.268.000 1.563.000 
6.335.000 7.669.000 

9.853.000 
53,124.000 
21.744.000 
19.926.000 
4.807.000 

2.698.000 
87.250.000 
5.374.000 
6.649.000 
8.421.000 

32.141.000 
24.980.000 
35.964.000 
20.408.000 
4.799.000 
5.267.000 
3.900.000 
2.5^8.000 

18.724.000 
6.515.000 
9.190.000 
8.905.000 

20.088.000 
12.011.000 

1.909.000 
2.586.000 
5.483.000 
2.760.000 

800.755 
2.432.177 
3.810.272 

407.000 
1.165.000 

8.805.665 
919.501 

1.331.510 
1.500.000 

12.637.139 
5.067.340 
7.000.000 
1.419.191 

278.808 
389.827 
361.079 
381.281 

1.115.500 
280.805 
950.847 
191.688 
885.435 
79 5.000 
12.150 
50.000 

318.450 
3.440 

6.218.000 
6.133.000 
3.324.000 

3.414.000 

1.098.000 
3.799.000 
3.328.000 
3.353.000 
3.269.000 
3.210.000 
3.210.000 
3.619.000 
3.526.000 

29-505.000 
20.671.000 
42.455.000 
13.167.-000 
61.661.000 
28.063.000 
28.958.000 
28.431.000 
93.999.000 
47.695.000 

6.396.000 
6.574.000 

25.381.000 
16.252.000 

2.419.000 
3.603.000 
5.919.000 

110.002.000 
70.000 

3.706.000 
149.575.000 
11.460.000 
17.891.000 
7.099.000 

54.921.000 
38.952.000 
73.997.000 
44.878.000 
2.792.000 

248.000 
254.000 
123.000 

2.072.000 
469.000 
255.000 
410.000 
630.000 
590.000 
28.000 
14.000 

190.000 
84.000 

Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 11.476.499.000 897.000.000 221.637.320 2.183.fi1 10.928.0C0 525.832.460 
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415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
Plan~In Predlog nosilca sredstev v letu 1986 
spremarbe Obstoječe ob- Nove obvezno- Skupaj (3+4) N A M E N 1985 veznosti sti 

"1 ' 2 3 4 5 

415 - SRED6IVA ZA INVESTICIJE V 
OSNO/NA SREDSTVA 1.279.119 . 739 3.776.149.451 63.000.000 3 . 839.149.451 

4150 Sredstva za modernizacijo 
 dela državnih organov 200.000.000 230.000.000  — 230.000.000 

RS za finance  

- sredstva za modernizacijo de- 
la državnih organov 200.000.000 230.000.000 - 230.000.000 

4151 Sredstva za investicije v 
 gradnjo stanovanj 363.025.750 1.571.925.085 -  1.571.925.085 

RS za notranje zadeve • 

- sredstva za investicije v grad- 
njo stanovanj delavcev organov 
za notranje zadeve 130.714.500 1.097.318.085 - 1.097.318.085 

Izvršni svet Skupščine SPS 

- sredstva za investicije v grad- 
njo stanovanj nosilcev družbenih 
funkcij v SRS 41.725.250 103.293.000 - 103.293.000 

RS za pravosodje in upravo 

- sredstva za investicije v grad- 
njo stanovanj delavcev repub- 
liških organov 37.628.000 95.600.000 - 95.600.000 

RS za finance J j 

- sraistva za odplačilo anuitet 152.958.000 275.714.000 - 275.714.000 

4152 Sredstva za investicijsko 
vzdrževanje zgradb repub- 

58.951.989 223,0Q0.000 13.000.000 236.000.000 

RS za pravosodje to upravo 58.951.989 : 223.000.0q0 13.000^00C_ 236.000.000 

- investicijsko vzdrževanje 
zgradb republiških upravnih 
in pravosodnih organov 58.951.989 223.000.000 — 223.000.000 

- sanacija objektov počit.skupnosti - - 13.000.000 13.000.000 
4153 Sredstva za investicijska 

vlaganje v objekte in opre- 
 itd ppc^hnega pomena  657.142.000 1.751.224.366 50.000.000 1.801.224.366 

RS notranje zadeve | 

- specialna oprema organov za 
notranje zadeve 657.142.000 1.751.224.366 — 1./51.224.366 

RS za pravosodje in upravo 

- zaščita sodnega poslopja v 
Kopru - - 50.000.000 50.000.000 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
j Predlog nosilca sredstev za 1.1986 

n a m f n Plan in spre 2 —  t ri Vc= manbe 1985 obstoječe ob- nove obvez- skupaj (3+4) 
veznosti nosti 

 1 2 3 4 5 6 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 267.000.000 250.000.000 20.000.000 270.000.000 101,1 

RS_za_f inance 267.000. 000 250-. 000. QQQ - 250.000.000 100x0  
- sredstva za medrepub- 

liški program namemb- 
ne proizvodnje 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000 100,0 

Republiški štab za teri- 
torialno_obrarrto 17.000.000 - 20^000^000 20J30CL000 117_,7 
- sredstva za odplačilo 

anuitet iz posojila 
za gradnjo skladišč 17.000.000 - 20.000.000 20.000.000 117,7 

TABELA 3 
Indeks RrecCLog za Indeks 
5:2 zagotovitev 7:2 

SEedstev v 
letu 1986 

300.1 ■ 2.452.580.000 191,7 

115,0 230.000.000 115,0 

115,0 230.000.000 11.5,0 

433,0 ' 836.747.000 230,5 

839.5 371.360.000 284,1 

I i 

247.6 99.140.000 1237,6 

254,1 90.533.000 240,6 

180,3 275.714.000 180,3 

400,3 230.120.000 390,4 

400,'3 230.120.000 390,4 

378,3. 217.120.000 368,3 
13.000.000 - 

296,7 1.155.713.000 175,9 

288,4 1.105.713.000 168,3 

50.000.000 

TABELA 4 
Predlog za za- 
gotovitev v Indeks 
letu 1986 7:2 

270.000.000 101,1 

250.000.000 100,0 

250.000.000 100,0 

.17,7 20.000.000 117,7 

20.000.000 117,7 



43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU TABELA 5 
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Predlog nosilca sredstev za leto 1986 
N A M E N ' pla" Indeks Predlog za za- Indeks membe 1985 Obstoječe ob- Nove skupaj (3+4) 5:2 gotovitev sred- 7:2 
  veznosti obveznosti stev v letu 1986 

8 
«31 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, 3.384.310.047 5.414.521.747 - 5.414.521.747 160,0 5 414 521 747 160 0 

REGRESI in PCVKAČUA ... 

RS za finance 

- sredstva za regres 
za umetna gnojila 
in za zaščito rastlin 2.852.310.047 4.616.521.747 

RKza tržišče in spoš- 
 ne gospodarske zadeve 

sredstva za premije pri 
odkupu pšenice 532.000.000 798.000.000 

4.616.521.747 161,9 4.616.521.747 161,9 

798.000.000 150,0 798.000.000 150,0 
433 - DRUGE POTREBE IN 

INTERVENCIJE V 
GOSPODARSTVO 534.094.524 858.611.247 3.000.000 861.611.247 161,3 843.373.000 157,9 

4330 Sredstva za sofinanci- 
ranje razlik v ceni po- 
litično informativnih 

 dnevnikov 470.164.941 750.000.000 
RK za informiranje  
sredstva za sofinanciran- 

S «•«<•»« 750.000.000 

750.000.000 159,5 750.000.000 159.5 

750.000.000 159,5 750.000.000 159,5 

1333 Sredstva za pospeševanje 
konjereje in ribištva 16.703.030 | 24.843.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 6.028.076 8.830.000 

2^.843.000 

8.830.000 

148,7 24.843.000 il48,7 

146,5 8.830.000 146,5 

- kobilarna Lipica 
- zavod za ribištvo 

i i j. . 
Republiški štab za teritorialno 
obrambo 

5.219.418 7.830.000 
808.658 1.000.000 

10.674.954 16.013.00C 

7.830.000 
1.000.000 

- Sredstva za pospeševanje kon- 
jereje za obrambne namene 10.674.954 i6.oi3.000 " 16.013.000 

334 Sredstva za spodbujanje raz- 

£S?uSe dSišSnT^ ^ 27.543.584 53.300.000 3.000.000 56.300.000 

150,0 7.830.i000 150,0 
123,7 1.000.000 123,7 

16.013.000 150,0 16.013.000 150,0 

150 0 16.013.000 150,0 

204,4 41.140.000 149,4 
RK za kulturo —ZJ>i2;584 53300.000 3.000.000 ^^^300. OOP 504.4 41.140.000 149.4 

- Arboretun - Volčji potok. 
- spominski park Trebče 
- Triglavski narodni park Bled 22.309.500 
- Notranjski narodni park 

884.084 3.800^-000 
4.350.000 12.000.000 

37.500.000 
3.000.0CO 

34 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO KANJ RAZVITIH ,,   
OBMOČT.T V OKVIRU DPS 76.995.000 150.000.000 

3.800.000 
12.000.000 
37.500.000 

3.000.000 

150.000.000 

429.8 1.150.000 130,0 
275.9 6.525.000 152,0 
168,1 33.465.000 150,0 

194,8 115.493.000 150,0 

Komisija za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega 
razvoja v Izvršnem svetu 76.995.000 150.000.000 

4331 Sredstva zj^sofinanciranje 
drugih glasil 10.260.137 18.468.247 

150.000.000 194,8 115.493.00p 150,0 

18.468.247 180,0 15.390.000 150,0 

Republiška konferenca SZDL 
Slovenija 

- "Naša žena" 

Republiški odbor zveze zdru- 
ženj borcev NCV SRS 

260.137 468.247 468.247 180,0 390.000 150,0 
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- "'IV - 15 " 10.000.000 18.000.000 - 18.000.000 180,0 15.000.000 150,0, 

4332 Sredstva za financiranje 
gojitvenih lovišč 9.422.832 12.000.000 - 12.000.000 127,4 12.000.000 127,4 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo , 
in prehrano 9.422.832 12.000.000 - 12.000.000 127,4 12.000.000 127,4 

- Triglavski narodni park Bled - Kozorog Kamnik 
- gojitveno lovišče _ jelen - Snežnik 

- Medved - Kočevje - skupnost za lovstvo in ri- 
bištvo 

- sredstva za pospeševanje 

razv^vlRS10910"31"693 76.995.000 150.000.000 - 150.000.000 194,8 115.493.000 150,0 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZ- 
VOJ GOSPODARSKO MANJ RAZ- 
VITIH OBMOČIJ IZVEN OB- 
MOČJA DPS 345.056.640 1.023.306.180 - 1.023.306.180 296,6 1.023.306.180 296,6 

RK za mednarodno sodelo- 
vanje 

prispevek skladu solidar- 
nosti z neuvrščenimi drža- 345,056,540 1.023.306.180 - 1.023.306.180 296,6 1.023.306.180 296,6 
vami in državami v razvoju 

SKUPAJ : 4.340.456.211 7,446.439.174 3.CC0.000 7.449.439.17^ 171,6 7.396.693.927 170,4 

45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TABELA 6 

NAMEN 
~ | Predlog nosilca sredstev za leto 1986Predlog za za- Plan in spre - Indeks gotovitev sred- Indeks 

menbe 1985 obstoječe ob- nove obveznos- skupaj (3+4) 5;2 stev v ietu 7:2 
veznosti ti 1986 

Sekretariat za kadrovska 
vprašanja v IS 12.247.690 30.425.280 

- štipendiranje za potrebe 
organov v federaciji 3.340.280 8.297.640 

- štipendiranje za potrebe 
republiških upravnih or- 
ganov 

RS za ljudsko obrambo 

8.907.410 22.127.640 

105.000 300.000 

- štipendije za potrebe 
pravosodja 6.697.600 10.046.400 

- sredstva za srednjo 
penološko šolo 1.223.600 1.835.400 

RK za vzgojo in izobraževa 
nje ter telesno kulturo 22.855.672 34.285.500 

9.266,120 13.900.000 - obveznosti do slovenskega 
šolstva v zamejstvu 

- obveznost do osnovnega 
šolanja pripadnikov drugih 
narodov v Jugoslaviji in 
do šolstva narodnosti v 
SR Sloveniji 2.117.'120 3.177.000 

30.425.280 248,4 

8.297.640 248,4 

22.127.640 248,4 

300.000 285,7 

— štipendije 105.000 300.000 

RS za pravosodje in upravo 7.921.200 11.881.800 

300.000 285,7 

11.881.800 150,0 

10.046.400 150,0 

1.835.400 150,0 

34.285.500 150,0 

13.900.000 150,0 

'18.372.000 

5.011.000 

3.177.000 150,0 

13.9C0.C00 

3.177,000 

450-SREDSTVA ZA IZOBRA- 
ZEVANJE 47.530.262 83.493.680 1.000.000 84.493.680 177,8 71.440.400 150,3 

150,C 

150,0 

13.361.000 150,0 

,300.000 i8b,7 

300.000 285,7 

11.881.800 150,0 

10.046.400 150,0 

1.235.400 150,0 

34.285.500 150,0 

150,0 

150,0 
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- štipendije mladih iz za- 
mejstva in otrok sloven- 
skih izseljencev 11.105.92 0 1 6 . 659. OOP 

- stiki s tujino 366.212 549.500 
Zavod za mednarodno 
znanstveno, tehnično, 
prosvetno in kulturno 
sodelovanje 1.400.700 2.101.100 

16.659.000 
549.500 

2.101.100 

150,0 
150,0 

150,0 

16.659.000 
549.500 

2.101.100 

150; d 
150,0 

150.0 
- dodatno štipendiranje 

kadrov iz nanj razvi- 
tih OTR po meddržavnih 
sporazumih 1.400.700 2.101.100 
Zavod za šolstvo 3^000.000 4 . 500.000 

2.101.100 150,0 
1.000.000 5.500.000 183,3 

2.101.100 
4.500.000 

150,0 
150,0 

- izdelava učnih načrtov 1.200.000 1.800.000 
- priprava učne tehnolo- 

gije 1.800.000 2.700.000 

400.000 

600.000 

2.200.000 

3.300.000 

183,3 

183,3 

1.800.000 

2.700.000 

150,0 

150,0 
451-SREDSTVA ZA ZNANOST 60.400.000 59.701.013 70.926.934 130.627.947 216,3 73.450.000 121.6 
RS za finance 35.300.000 49.701.013 50.926.934 100.627.947 285,1 52.950.000 150.0 
- znanstvene raziskave v 

tekočem letu 35.300.000 49.701.013 
KK za družbeno planiranje 25.100.000 10.000.000 

50.926.934 100.627.947 285,1 52.950.000 
20.000.000 30.000.000 119,5 20.500.000 

150.0 
81,7 

- sredstva za pripravo doJ- 
gDročnega plana SIS 11.000.000 6.000.000 20.000.000 26.000.000 

- sredstva za srednjeročni 
plan SFS za obdobje 
1986-1990 14.100.000 4.000.000 4.000.000 

236,4 

28,4 

16.500.000 

4.000.000 

150,0 

28,4 

452-SFEDSTVA ZA KULTURO 21.208.009 40.388.726 600.000 40.988.726 3.93 , 3 3 7.792.226 178,2 
RK za kulturo 19.443.997 37.549.726 600.000 38.149.726 196,2 35.521.126 182,7 

- sofinanciranje druge iz- 
daje Enciklopedije Jugo- 
slavije 

- sofinanciranje izdaje 
Enciklopedije Slovenije 

- sofinanciranje projekta 
leksikografije 

- sofinanciranje jugoslo- 
nske kinoteke 

- stiki s tujino 
- sofinanciranje simpozi- 

ja "MDdinci" 
- medrepubliško sodelovanje 
- izdelava osnutka oznak za 

naravne in kulturne spome- 
nike 

- dnevi slovanske kulture 
v Belorusiji 

9.963.500 15.451.250 

2.362.500 10.000.000 

2 . 500.000 5.250.000 

237.600 1.080.176 
218.300 218.300 

462.097 5.000.000 
100.000 300.000 

600.000 

100.000 

3.500.000 

250.000 

15.451.250 

10.000.000 

5.250.000 

1.080.176 
818.300 

5.000.000 
300.000 

250.000 

155,1 

423,3 

210,0 

454,6 
374,8 

300,0 

250,0 

15.451.250 

8.112.200 

5.250.000 

1.080.176 
327.500 

5.000.000 
150.000 

150.000 

155,1 

343,4 

210,0 

454,6 
150,0 

150,0 

150,0 

RK za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo 1.764.012 2.839.000 2.8391000 160,9 2.271.100 128,7 
- sofinanciranje jugoslovan- 

skega bibliografskega za- 
voda 1.514.012 2.839.000 

- olimpiada mladih fizikov 250.000 

2.839.000 187,5 2.271.100 150,0 

4 54-SHEDSTVA ZA SOCIALNO 
VARSTVO 46.353.460 28.070.500 28.070.500 60,6 28.070.500 60,6 

RS za finance 3.433.960 5.151.000 5.151,000 150,0 5.151 ..000 150,0 

- odškodnine po sodnih 
sklepih 

RK za kulturo 

3.433.960 

30.000.000 

5.151.000 

10.000.000 

5.151.000 150,0 5.151.000 150,0 

10.000.000 33,3 10.000.000 33,3 

- socialno zavarovanje sa- 
mostojnih umetnikov 30.000.000 10.000.000 10.000.000 33,3 10.000.000 33,3 
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RK za varstvo okolja In 
urejanje prostora .  12.919.500 12.919.500 12.919.500 100,0 12.919.500 100,0 

vzdrževanje pokopališč 
in grobov pripadnikov 
zavezniških in drugih 
tujih armad v SRS 12.919.500 12.919.500 

4 58-SREDSTVA ZA UVELJAVLJA- 
NJE PRAVIC BORCEV, VO- 
JAŠKIH INVALIDOV IN 
DRUŽIN PADLIH BORCEV 1.562.287.687 2.934.982.000 

RK za borce in vojaške 
invalide 1.562.287.687 2.934.982.000 

12.919.500 

2.934.982.000 

2.934.982.000 

100,0 12.919.500 100,0 

187,9 2.662.341.000 170,4 

187,9 2.662.341.000 170,4 

- dodatek zaposlenim ude- 
ležencem NOV 3.750.000 4.700.000 

- zdravstveno varstvo 
borcev NOV 13.613.281 22.462.000 

- dopolnilno varstvo vo- 
jaških invalidov 1.229.457.906 2.360.000.000 

- varstvo civilnih invalidov 
vojne 

- varstvo borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev 

- stroški dela posebne komi- 
sije za izjerrno priznanje 
pravice do pokojnine po 51. 
členu zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 

- republiške priznavalnine 

243.912.500 

8.000.000 

322.000 
63.232.000 

422.000.000 

10.400.000 

420.000 
115:000.000 

4.700.000 

22.462.000 

2.360.000.000 

422.000.000 

10.400.000 

420.000 
115.000.000 

125,3 4.700.000 125,3 

165,0 20.420.000 150,0 

191,9 2-138.631.000 173,9 

173,0 383.437.000 157,2 

130,0 

130,4 
181,9 

10.400.000 130,0 

420.000 
104.333.000 

130,4 
165,0 

SKUPAJ 450+451+452+454+458 1.737.779.418 3.146.635.919 72.526.934 3.219.162.853 185,2 2.873.094.126 165,3 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE TABELA 7 

NAMEN 
Plan in spre- Predlog nosilca sredstev za leto 1986 
merrbe 1985 Cbstoječe ob- Nove obvez- Skupaj (3+4) 

veznosti nosti 

Indeks Predlog za Indeks 
5 : 2 zagotovitev 7 : 2 

sredstev v 
letu 1986 

461 - SREDSTVA ZA DRJŽBENOPOLITIČ- 
NE IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE 2.366,366.020 3.950.544.155 31.534.300 3.982.078.455 168,3 3.901.949.960 164,9 

Sekretariat Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS  1.650.506.000 
- ustavne obveznosti 

2.760.000.000 2.760.000.000 167,2 2.760.000.000 167,2 

Urad za narodnosti 

.650.506.000 

99.600.000 

2.760.000.000 

177.480.000 

2.760.000.000 167,2 2.760.000.000 . 167,2 

177.480.000 178,2 177.430.000 178,2 
- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 

69.700.000 
29.900.000 

290.511.471 

120.600.000 
56.880.000 

428.900.000 

120.600.000 
56.880.000 

428.900.000 

- sredstva za delo 271.911.471 
- sredstva za proslave republik 

kega pomena 12.600.000 
- republiška volilna kcmisija 6.000.000 

Republiška konferenca ZSM Slovenlpe 109.224.400 

407.900.000 

10.000.000 
11.000.000 

194-479.100 

407.900.000 

10.000.000 
11.000.000 

173,0 
190.2 
147, 6 
150,0 

79,4 
183.3 

194.479.100 178,1 

120.600.000 x73,0 
56.880.000 190,2 

428.900.000 147,6 

407.900.000 150,0 

10.000.000 -79,4 
11.000.000 183,3 

194.479.100 178,1 
- sredstva za delo 
- pohod "AVNOJ 86" 
- mesec mladosti 
- mladinski seminar Alpe-Jadran 
- mladinsko prostovoljno delo 
- regres za skupinska potovanja 

otrok in mladine 
- delovanje Univerzitetne konfe- 

rence ZSMS 
- XII. Kongres ZSMS 

Republiški ocfcor zveze združenj 
borcev NDV SRS   

54 k 051.000 
541.000 
361.000 
161.000 

42.005.000 

6.291.000 

2.714.400 
3.100.000 

60.386.380 

77.805.000 
811.500 
541.500 
241.500 

73.508.000 

4.071.600 
37.500.000 

121.913.000 

77.805.000 
811.500 
541.500 
241.500 

73.508.000 

143,9 
150,0 
150,0 
150,0 
175,0 

4.071.600 150,0 
37.500.000 

6.900.000 128.813.000 236,4 

77.805.000 , 143,9 
811.500 150,0 
541.500 150,0 
241.500 150,0 

73.508.000 175,0 

4.071.600 150,0 
37.500.000 - 

91.477.100 151,5 
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- sredstva za delo 
- volilna skupščina 
- knjižnica NOV in POS 
- sredstva za UD zveze prostovolj- 

cev borcev za severno mejo 
1918/13 

Republiška konferenca zveze rezerv- 
nih vojaških starešin SRS 

60.085.380 

301.000 

10.198.660 

121.464.000 

449.000 

25.223.270 

900.000 
6.000.000 

18.000.000 

121.464.000 224,2 
900.000 

6.000.000 

449.000 149,2 

43.223.270 423,8 
- sredstva za delo 10.198.660 
- srečanje "Bratstvo in edinstvo 

86" 

Slovenska izseljenska matica 25.179,910 

25.223.270 - 25.223.270 247,3 

18.000.000 18.000.000 

42.824.760 5.820.300 48.645.060 193,2 
- sredstva za delo 18,727.044 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 2.355.866 
- sredstva za posebne namere 2.097.000 
- sredstva za angleško izdajo revije 

"Rodna gruda" 2.000.000 
Skupnost slovenskih cfcčin    1.011.000 

28.091.000 - 28.091.000 150,1) 
3.533.760 - 3.533.760 150,0 
1.200.000 3.211-.200 4.411.200 210,4 

10.000.000 2.609.100 12.609.100 630,5 
4.719.700 - 4.719.700 466,8 

- sredstva za delo 1.011.000 

Inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja    10.810.300 

4.719.700 

16.215.500 814.000 

4.719.700 

17,029.500 

466,8 

157,5 
- sredstva za delo 10.810.300 

Društvo za združene narode za SRS 899.205 
- sredstva za delo 899.205 

Jugoslovanski center za teorijo in 
prakso samoupravljanja Bžvard Kardelj 7.323.173 

16.215.500 

2.840.000 

814.000 17.029.500 157,5 

2.840.000 315,8 
2.840.000 

10.985.000 

2.840.000 315,8 

10.985.000 150,0 
- sredstva za delo 7.323.173 10.985.000 

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti   91.704.811 156.559.548 

10.985.000 150,0 

156.559.548 191,7 
- sredstva za delo 
- adaptacija zgradbe na podlagi SS 

Mednarodni center za upravljanje 
podjetij v družbeni lastnini v deže- 
lah v razvoju   

88.854.811 
2.850.000 

4.583.040 

152.284.548 
4.275.000 

6.874.560 
- sredstva za delo 4.583.040 

Narodna in univerzitetna knjižnica 4.716.980 

152.284.548 193,2 
4.275.000 150,0 

6.874.560 150,0 
6.S74.560 

1.529.717 
- sredstva za delo iratične službe 
- sredstva za obdelavo emigrantskega 

tiska 

6.874.560 150,0 

1.529.717 32,4 
3.867.137 

849.843 
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED 

ŠKODLJIVCI IN NARAVNIMI 
 NESREČAMI  127.762.666 

1.529.717 

211.572.021 

1.529.717 180,0 

211.572.021 165.6 

90.128.100 150,0 
900.000 

449.000 149,2 

33.300.000 326,5 
15.300.000 150,0 

18.000.000 

40.375.860 160,3 
28.091.000 150,0 
3.533.760 150,0 

3.145.500 150,0 

5.605.600 280,3 
1.415.400 140,0 
1.415.400 140,0 

17.029.500 157,5 
17.029.500 157,5 

1.259.000 140,0 
1.259.000 140,0 

10.985.000 150,0 

137.558.000 150,0 
133.383.000 150,0 

4,275.000 150,0 

6.416.000 140,0 
6.416.000 140,0 

1.275.000 27,0 

1.275.000 150,0 

211.572.021 165.6 

Hidrometeorološki zavod SRS 127.762.666 211.572.021 211.572.021 165,6 
- sredstva za abranbo pred točo 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLE- 
 DIC NARAVNIH NESREČ  

127.762.666 

107.502.956 

211.572.021 

101.000.000 

211.572.021 165,6 

101.000.000 94,0 

211.572.021 165,6 
211.572.021 165,6 

101.000.000 94.0 

RK za kmetijst\o, gozdarstvo in 
prehrano  107.502.956 101.000.000 101.000.000 94.0 101.000.000 94,0 
- odplačilo anuitet kredita za na- 

bavo avionov za gašenje gozdnih in 
in drugih požarov 95.000.000 96.000.000 

- vzdrževanje in koriščenje avionov 
za gašenje gozdnih in drugih po- 
žarov 12.502.956 5.000.000 

465 - SREDSTVA ZA VARSTM) IN 
IZBOUŽAMJE ČLOVEKOVEGA OKDIJA 15.950.000 85.230.000 

96.000.000 101,1 • 96.000.000 101,1 

5.000.000 40,0 5.000.000 40,0 

85.230.000 534.4 23.925.000 150.0 

Hidrometeorološki zavod SRS 15.950.000 85.230.000 
- sredstva za varstvo zraka 15.950.000 85.230.000 

85.230.000 534,4 23.925.000 150,0 
85.230.000 534,4 23.925.000 150,0 

468 - SKEDSim ZA DRUGE SPUDŠNE 
DRJŽBENE POTREBE 5.862.953.808 5.713.934.286 520.412.700 6.234.346.986 106.3 S-B7T . S47.736 100.7 
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4680 - Sredstva za druqe splošne družbene 
potrebe^na območju SRS 255,614,847 ?31;209,286 W0,412,700_ JU.C21.986 356,6 550Jfl71736_215J 

RS za finance 
- visokogorske planinske postojanke 
RQ zveze združeni borcev NOV SRS 

9 .570.000 18.000.000   18.000.000 188,1 34.355.000 150.0 
9.570.000 18.000.000 - 18.000.000 188,1 14.355.000 '150,0 

176.000.000 176.000.000  176.000.000 
176.000.000 176.000.000 - 176.000.000 

25.437.500 62.500.000 -  62.500.000 245,7 38.156.250 150.0 
- manjšinsko šolstvo 25.437.500 62.500.000 - 62.500.000 245,7 38.156.250 150,0 

RK za kulturo   90.000.000 127.000.000  127.000.000 .lfjlil- , 12,7.000.000 141,1 

- muzej ljudske revolucije 

RK za vzgojo in izobraževanja ter 
telesno kulturo ' 

kulturni dom Ivan Cankar 90.000.000 127.000.000 - 127.000.000 141,1 127.000.000 141,1 

Republiška geodetska uprava 95.000.000 475.315.500 475.315.500 500,3 142.500-000 150,0 

- geodetska dela na otjnočju SRS 95.000.000 475.315.500 - 475.315.500 500,3 142.500.000 150,0 

Republiški odbor zveze združenj - _ QCn nac- Q1 r 
borcev IOV SRS 8.600.000 7.881.786 - 7.881.786 91,6 7.881.786 91^6 
- zdravstveno-rekreacij ski center 

za vojaške invalide in udeležen- 
cev NCV v Strunjanu 8.600.000 7.881.786 - 7.881.786 91,6 7.881.786 91,6 

RK za infom-irenje  27.007.347 40.512.000  -  40.512.000 15"," "n.512.000 150,0 
- obnova in modernizacija oddajniš- 

LjubljanarerOSne9a 27.007.347 40.512.000 - 40.512.000 150,0 40.512.000 150,0 

Hidromereorološki zavod SRS 4.412.700 4.412.700 - 4.412.700 
nakup prostorov za meteorološko 
postajo na Kredarici 4.412.700 4.412.700 - 4.412.700 

4681 - Sredstva za druge splošne 
družbene potrebe izven nnn c -j22 725.000 94,9 5.322.725.000 94,9 

 djročja SRS 5.607.338.961  4 .982.725.000 340.000.000 _    
RS za finance  5.607.338.961 4.982.725.000 340.000.000 5.322.725.000 94,9 5.3/2.725.000 94,9 
- odplačilo inozemskih dolgov 

NB Jugoslavije 342.814.000 548.000.000 - 548.000.000 159,9 548.000.000 159,9 
- odplačilo inozanskih dolgov 

Jugoslovanski investicijski banki 104.940.000 149.850.000 — 149.850.000 142,8 149.350.000 142}$- 
- odplačilo obroka kredita NB 

Jugoslavije 155.949.697 249.520.000 - 249.520.000 160,0 249.520.000 160,0 
- plačilo provizije NB Jugoslavije 

za sredstva, odstopljena SRS v 
trajro last 4.537.000 4.537.000 - 4.537.000 100,0 4.537.000 • 100,0 

- plačilo obveznosti SRS na podlagi 
zakona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti na določene TOZD 13.000.000 13.000.000 - 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0 

- sredstva za valorizacijo progra- 
ma graditve jugoslovanskega de- 
la železniške proge Titograd- 
Skader 324.287.162 - - - - 

- sredstva za vračilo posojila za 
odpravo posledic potresa v Črni 
gori 87.798.154 - - - - 

- sredstva za sofinanciranje 01 
"Sarajevo 84" 8.300.000 8.300.000 - 8.300.000 100,0 8.300.000 100,0 

- sredstva za sofinanciranje 
"SPENS 81" 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 

- sredstva za premoščanje razlik, 
nastalih zaradi različnih pogojev za 
vpis posojila in plasma sredstev 
sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko 
nanj razvitih republik in AP 206.000.000 329t600.000 - 329.600.000 160,0 329.600.000 160,0 

- sredstva za kritje tečajnih raz- 
lik 1.525.918.000 1.525.918.000 _ 1.525.918.000 100,0 1.525.918.000 100,0 

- sredstva za odplačilo anuitet za 
kredite dane SAP Kosovo - - 340.000.000 340.000.000 - 340.000.000-, 

- sredstva za odpravo posledic po- 
tresa v Črni gori 

2.828.794.948 2.149.000.OČO - 2.149.000.000 76,0 2.149.000.000 76,0 

SKUPAJ 461 + 463 + 464 + 465 + 
468 480.535.450 10.062.280.462 551.947.CC0 10.614.227.462 125,2 10.111.989.717 . 119.2 
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Plan in spre-Predlog rosilca sredstev za leto 1986 Irdeks Predlog za Trvtotrc 
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40 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH 
ORGANTV 18 . 553.934 . 039- 30-M9.404.600 - 30.509.404.600 164,4 29.205.073.560 157,4 

400 - a) sredstva za dohodek de- 
lovne skupnosti RSNZ 10.888.967.110 11.542.71 5.3 20 - 11.542.71 5.320 106,0 11.3«*.715.320 104,4 
valorizacija OD - 5.878.421.000 - 5.879.421.000 - 5.£76.905.000 

b) sredstva za dohodek de- 
lovne skupnosti ostalih 
upravnih orgaiov 5.069.208.296 5.415.450.680 - 5.415.450.680 106,8 5.215.690.680 102,9 
valorizacija OD - 2.959.009.000 - 2.959.009.000 - 2.823.814.000 

401 - a) sredstva za materialne 
stroške RSNZ 1.459.092.730 2.328.404.000 - 2.328.404.000 159,6 2.168.211.800 148,6 

b) sredstva za material ne 
stroške ostalih upravnih 
orgarov 957.718.779 1.794.942.000 - 1.794.942.000 187,4 1.457.005.460 152,1 

402 - sredstva za airc^rtizacijo 178.947.124 589.462.600 - 58S.'ič2.600 3 29 , 5 294.731.300 1 64,7 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRJGE 
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGAN3V 3.710.703.706 7.39.2.823.551 63.000.000 7.455.823.551 200,9 6.000.648.670 1617 

410 - sredstva za osebne čbhodke 
in druge osebne prejemke 
funkciorarjev in delegatov S00.910.100 900.910.000 - 900.910.000 100,0 900.910.000 100,0 
valorizacija OD - 472.071.100 - 472.071.100 - 472.071,100 - 

415 - sredstva za investicije v 
osnovna sredstva 1.279.119.739 3.776.149.451 63.000-000 3.839.149.451 300,1 2.452.580.000 191,7 

418 - sredstva za oruge i»trebe 
 za delo upravnih organov 1.530.673.867. 2.243 . 693 . 000  - -2.243.693.000 146,6 2.175.087.570 -142,1 

42 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 267.000.000 250.000.000 20.000.000 270.000.000 101,1 270.000.000 101,1 

43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
spodbujanje Hitrejšega razvoja 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBfOČD 4.340.456.211 7.446.439.174 3.000.000 7.449.439.174 171,6 7.396.693.927 170,4 - - ■ • ; ———      :     7   — — 

431 - kompenzacije, premije, regre- 
si in povračila 3.384.310.047 5.414.521.747 - 5.414.521.747 160,0 5.414.521.747 160,0. 

433 - druge potrete in intervencije 534.094.524 858.611.247 3.000.000 861 611 247 161,3 843.373.000 157,9 
v gospodarstvu u ' 

434 - sredstva za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih 
cknočij v okviru DPS 76.9£5,;.00 150.000.000 - 150.000.000 194,8 115.^93.000 150,0 

435 - sredstva za hitrejši razvoj, 
gospodarsko nanj razvitih 

 ob noč i i izven območja DPS  345.0S6.640 1.023.3 06.l&O — 2 .023.306.180 216:P» 1.023.3 06.180 296,-b 
44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS 

(dopolnilna sredstva proraču- 
nu občine) 540.300.000 550.000.000 - 550.000.000 101,8 550.000.000 101,8 

45 SREDSTVA ZA DKJŽEENE DEJAVTOSTT 1.737.779.418 3.146.635.919 72.526.934 3.219.J.G2.853 185,2 2.873.094.126 165,3 

450 - sredstva za izobraževanje 47i.30.262 83.493.680 1.000.000 84.493.680 177,8 71.440.400 150,3 
451 - sredstva za znarost 60.400.000 59.701.013 70.926.934 130.627.947 216,3 73.450.000 121,6 
452 - sredstva za kulturo 21.208.009 40.388.726 600.000 40.988-726 193,3 37.792.226 j-78,2 
454 - sredstva za socialno varstvo 46.353,460 20.070.500 - 28.070.500 60,6 28.070.500 60,6 
458 - sredstva za uveljavljanje pra- 

dov SXžiTraS£ 1-562.287.687 2.934.982.000 - 2.934.982.000 187,9 2.662.341.000 170,4 

46 ^^POTREBE01^ SPU®NE DR)Z" 8.480.535.450 10.062.280.462 551.947.000 10.614.227.462 125,2 10.111.989.717 119,2 

461 - sredstva za družbenopolitič- 
ne in družbene organizacije 2,366.366.020 3.950.544.155 31.534.300 3.982.078.455 168,3 3.901.949.960 164,9 

463 - sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi nes- 
rečami 127,762.666 211.572.021 - 211.572.021 165,6 211-572.021 165,6 
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464 "" SsSr™ FOSlCdiC 107.502.956 101.000.000 - 501.000.000 94,0 101.000.000 94,0- 

465 "S^ea«"«a 15,950.000 85.230.000 „ 85.230.000 534,4 23.925.000 150,0 

468 " dSbS^ rotobT Spl°Sne *" 5.862,953.808 5.713.934.286 520.412.700 6.234.346.986 106,3 5.873.542.736 100,2 

47 IZLOČANJE SREDSTEV REZEFV 2-56.900.000 420.000.000 ~ 4:20.000.000 163,5 4,20.000.000 i-63^ 

48 DFUGI ODHODKI (72.000.000) 
 70.694.768 102.500.00C  102.500.000 142,4 102.500.000 142,4 

481 - plačilo za bančne storitve 
in stroške plačilnega prometa 2.000.000 2.000.000 — 2.500.000 125,0 2.500.000 125,0 

488 - drugi odhodki EPS (tekoča (70.000.000) 
proračunska rezerva  68.694.768 100.000.000 ~  100.000.000 142,9 100.000.000 142,9 

SKUPAJ ODHODKI (brez kotizacije) 37.953..129 . 28 6 59.880.083.706 71C.473.934 60.590.557.640 159..7 56.930.000.000 150,0 
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Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine 
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telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845- 
50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 


	ZAČETNE STRANI
	OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 (ESA-802)
	GLOBALNA OCENA uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 z oceno možnosti razvoja v letu 1986 (jesenska analiza) (ESA-802)
	DOKUMENTACIJSKA OSNOVA globalne ocene uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 z oceno možnosti v letu 1986
	PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1986 zosnutkom zakona (ESA-803)

