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SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. in 27. novembra 1985 

Seje Zbora Združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so bile sklicane za 
sredo, 27. novembra 1985, bodo v torek 26. novembra 1985. 
Seji Zbora združenega dela in Zbora občin se bosta nadalje- 
vali še v sredo, 27. novembra 1985. 

Seje zborov — 26. novembra 1985 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor bodo obravnavali: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ; 

- predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije; 

- osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (nadaljevanje obravnave); 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
.prekrških; 

- osnutek zakona o nepravdnem postopku. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 

l tudi: 
I - osnutek zakona o garanciji federacije za obveznosti po 
| pogodbi za večletni sporazum o refinanciranju med Narodno 

banko Jugoslavije in drugimi določenimi jugoslovanskimi 
bančnimi organizacijami kot zavezanci ter zastopnikom upni- 
kov in tujimi komercialnimi bankami kot upniki. 

Družbenopolitični zbor bo obravnaval tudi: 
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986; 
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 s sprem- 
ljajočimi akti. 

Družbenopolitični zbor ima na dnevnem redu seje še voli- 
tve in imenovanja ter pobude, predloge in vprašanja delega- 
tov oziroma družbenopolitičnih organizacij. 

Seje zborov - 27. novembra 1985 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 s sprem- 
ljajočimi akti; 

- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986; 

- osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1986; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovni skupnosti; 

- predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990, z osnutkom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področjih družbenih dejav- 
nosti, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o ureditvi obveznosti obračuna- 
vanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leto 1986 
in 1987, z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1985; 

- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1986, z osnutkom zakona; 

- gradivo: »Kakovost - bistveni element naše gospodarske 
uspešnosti« (nadaljevanje obravnave). 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo; 

- osnutek zakona o izvajanju investicijskih del v tujini. 
Zbor združenega dela in Zbor občin imata na dnevnem 

redu sej še volitve in imenovanja ter pobude, predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po končanih sejah Zbora združenega dela in Zbora občin v 
sredo 27. novembra 1985 bodo vsi trije zbori Skupščine SR 
Slovenije na slavnostni seji proslavili 40-letnico razglasitve 
republike. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
11. decembra 1985 

Seje zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 11. decembra 1985. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije o družbenoekonomskem razvoju in eko- 
nomski politiki SFRJ v letu 1986; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospo- 
darstev (kmetij); 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
preživninskem varstvu kmetov; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združevanju kmetov; 

- predlog zakona o javnem obveščanju; 
- osnutek družbenega dogovora o skupnih izhodiščih in 

nekaterih osnovah pri planiranju pridobivanja dohodka, raz- 
porejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v SR Sloveniji; 

- osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1986. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške 
blagovne rezeve v letu 1986; 

- predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986; 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Ciper o izogi- 
banju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma 

družbenopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
6. novembra 1985 

Delegati so na skupnem zasedanju Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije najprej poslušali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki ga je podal vodja delegacije Miran Potrč; 

— uvodno besedo h gradivu »Kakovost - bistveni element 
naše gospodarske uspešnosti«, ki jo je podal predsednik 
Gospodarske zbornice Slovenije Marko Bule. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so na sejah sprejeli: 

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi osnutka druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990; 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ; 

Ob obravnavi poročila delegacije je Zbor združenega 
dela sprejel še: 

- sklep ob obravnavi prečiščenega besedila osnutka 
zakona o deviznem poslovanju: 

- sklep ob obravnavi prečiščenega besedila osnutka 
zakona o kreditnih odnosih s tujino; 

- sklep ob obravnavi prečiščenega besedila osnutka 
zakona o prometu blaga in storitve s tujino. 

Družbenopolitični zbor pa je k prečiščenemu besedilu 
osnutka zakona o deviznem poslovanju in k prečiščenerriu 
besedilu osnutka zakona o kreditnih odnosih s tujino sprejel 
stališča. 

Vsi trije zbori so sprejeli še: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Ob obravnavi gradiva »Kakovost — bistveni element naše 
gospodarske uspešnosti« sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela sklep, Družbenopolitični zbor pa je sprejel 
stališča in predloge. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Milivoj Samar, Jože Majcen, Jordan Blaževič, Natan Ber- 

not, Franc Planine, Nada Mihajlovič, dr. Andrej Andrejčič, 
mag. Bojan Možina, Saša Škulj, inž. Drage Dolenc, Kristina 
Kobal, Stanko Ornik, Leopold Habicht, Žarko Okorn, Ivan 
Vogrinčič, Ferdo Meglič, Rudi Šepič, Viktor Žakelj; 

Zbor občin: 
Viktor Žakelj, Uroš Gulič, Eva Kovič, Henrik Marko, Boris 

Demšič, Franc Brenčič, Franc Kosi, Miha Wohinz, Marjan 
Ferjan, Stane Božič, Branko Remic, Matija Šerak, Majda Cve- 
tanovski, Silva Bauman-Cenčič, Marjan Širaj, Branko Joha, ; 
Kamil Lasič, dr. Miha Ribarič, Boštjan Fabjan, Uroš Gulič, 
Drago Simčič, Edi Pelicon, Anka Balantič, Ivan Knez, Marjan 
Fujan, Franc Kodrič, Mirko Pavšič; 

Družbenopolitični zbor: 
Bojan Praznik, Janez Drnovšek, Vika Potočnik, Zeljko j 

Cigler, Igor Križman, Francka Herga, Silva Jereb, Rudi Kro- >' 
pivnik, Rudi Čačinovič, Saša Skulj, Ivanka Vrhovčak, Viljem 
Pahor, Tilka Blaha, Božena Ostrovršnik, Marjan Kotar, Kri- 
stina Kobal, Ciril Ribičič. 
Pisne razprave so oddali: 

- delegati iz skupin za Zbor združenega dela iz posamez- 
nih okolišev in področij: Ljubljana Šiška, Nova gorica, 
Radovljica, Maribor-Tabor, Kranj. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prekrških; 
- predlog zakona o sprejemanju planskih aktov v organi- 

zacijah združenega dela v SR Sloveniji za obdobje 
1986-1990; 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh zakonskih 
aktov sprejel stališča. 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obdavčitvi tujih oseb; 

- predlog zakona o spremembah zakona o posebnem 
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvo- 
dov in storitev; 

- predlog zakona o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnem znesku 
sredstev za financiranje programa pridobivanja stanovanj za 
zvezne organe v obdobju 1986-1990; 
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- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Zveznim izvršnim..svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Republike Irak o ekvivalerici spričeval, stopenj 
in diplom, dodeljenih v srednjih šolah, na univerzah in dru- 
gih pooblaščenih ustanovah v SFR Jugoslaviji in v Republiki 
Irak; e 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Ciper o 
pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Ljudsko republiko 
Madžarsko o kontroli prehajanja čez državno mejo na Donavi 
v Bezdanu in Moh&csu. 

Zbor združenega dela pa je sprejel tudi: 
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi in 

dopolnitvi odloka o ciljih in nalogah skupne emosijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1985. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROVSKUPŠČINESRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o prekrških na podlagi 74. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije (pre- 
čiščeno besedilo Ur. I. SRS, št. 34/85) na 
seji 6. novembra 1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

1. člen zakonskega osnutka, po katerem 
naj se razširi krog upravičencev za pred- 
pisovanje prekrškov tudi na organe dr- 
žavne uprave, ni v skladu z izhodišči 
Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju 

zakona o prekrških. Po kratkem času 
uresničevanja tega zakona pa tudi ni ra- 
zlogov za spreminjanje zasnove zakona. 

2. Družbenopolitični zbor podpira pri- 
zadevanja Izvršnega sveta, da se zagoto- 
vi dosledno uveljavljanje davčne politike. 
Zbor zato v načelu sprejema predlagano 
dopolnitev v 5. členu, po kateri se sme 
varstveni ukrep začasne prepovedi 
opravljanja dejavnosti ali poklica izreči 
tudi takrat, če je storilec huje prekršil 
davčne predpise; Izvršni svet pa naj pred- 
lagano dopolnitev 5. člena dogradi s po- 
drobnejšo opredelitvijo, kaj je hujša krši- 
tev davčnih predpisov. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
Zboru združenega dela in Zboru občin, 
da sprejmeta osnutek zakona. Ker pa je 
treba čimprej uveljaviti določbe o valori- 
zaciji denarnih zneskov, je Družbenopoli- 
tični zbor zavzel stališče, da se v skladu s 
311. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije skrajša rok za obravnavo pred- 
loga zakona tako, da bo zakon uvrščen 
na dnevni red sej zborov 27. novembra 
1985. V tem času bo po mnenju zbora 
predlagatelj lahko ustrezno dogradil do- 
ločbo 5. člena osnutka zakona in delega- 
tom poslal izčrpnejšo obrazložitev novih 
rešitev. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva 
»Kakovost - bistveni element naše gospodarske uspešnosti« 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi gradiva »Ka- 
kovost — bistveni element niše gospo- 
darske uspešnosti« na podlagi 88. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
(prečiščeno besedilo Ur. I. SRS, št. 34/ 
85) na seji 6. novembra 19115 sprejel 
naslednja # t M 

STALIŠČA IN PREDLOGE 
1. Družbenopofttičrri zbor ugotavlja, da 

je problem zagotavljanja višje4cakovosti v 
najširšem smislu^zelo pereč in da je gra- 
divo ustrezna podfaga za začetek široke 
družbene aktivnosti za izboljšanje stanja 
na tem področju. Zbbr smatra, da mora 
ta aktivnost biti dolgoročno usmerjena in 
da jo je treba vodni na vseh področjih 
družbenega življenja in v celotni državi, 
ker bo le tako možno zagotoviti ustrezne 
rezultate. Zato morajo prizadevanja za 
višjo kakovost postati sestavni del naše 
razvojne politike in način vsakodnevnega 
življenja in dela. 

2. Dolgoročno mora biti stimulacija za 
kvalitetnejše delo in odločanje zagotov- 
ljena skozi delovanje tržnih zakonitosti. 

Spodbujanje večje kvalitete morajo zago- 
tavljati tudi ukrepi ekonomske politike. 
Onemogočiti je treba promet s slabim 
blagom, prav tako pa preprečiti izrablja- 
nje monopolnega položaja posameznih 
proizvajalcev. 

Z družbenopolitično aktivnostjo bomo 
še dodatno spodbujali večjo kvaliteto de- 
la in odločanja na vseh ravneh družbene 
organiziranosti in začeli dosledno izvaja- 
ti odgovornost v primerih nespoštovanja 
izvajanja predpisov, pogodbenih obvez- 
nosti in neizvajanja obveznosti sprejetih 
v samoupravnih sporazumih in družbe- 
nih dogovorih. 

Delavci morajo biti motivirani ter mate- 
rialno in moralno spodbujeni za kako- 
vostno delo, za odločanje in za predlaga- 
nje kakovostnejših poslovnih rešitev. Po- 
slovodni delavci so neposredno odgo- 
vorni zlasti za spodbujanje ustreznega 
izobraževanja vseh zaposlenih in prenos 
novih znanj v proizvodne in poslovne 
procese kot pogoje za spremljanje naše 
kakovosti gibanjem kakovosti v svetu. 

Prizadevanjem za višjo kakovost je tre- 
ba prilagoditi izobraževalne in znanstve- 
no raziskovalne programe zaradi hitrej- 

šega razvoja in večjega uveljavljanja last- 
nega znanja v proizvodnji doma ter vklju- 
čevanja v sodobne tehnološke tokove v 
svetu. 

3. Z novim zakonom o standardizaciji 
in spremembami standardov ter njihovim 
doslednim izvajanjem je potrebno zago- 
toviti, da se bo kvaliteta naših proizvodov 
in uslug izenačevala s svetovnimi. Kako- 
vost blaga na domačem trgu mora biti 
enaka kot pri blagu za izvoz, vendar pa je 
potrebno še posebej obravnavati vsak 
primer zavračanja blaga iz tujine in spre- 
jeti tudi ustrezne sankcije. 

Večjo vlogo mora dobiti primerjalno 
ocenjevanje kakovosti proizvodov in sto- 
ritev za široko potrošnjo in v ta namen je 
treba vzpostaviti nevtralni sistem financi- 
ranja organizacij, ki se s tem delom uk- 
varjajo. S tem bi tudi okrepili vlogo in 
delovanje potrošniških svetov in dosegli 
večjo zaščito potrošnikov. 

Organizacije združenega dela je treba 
spodbujati k uveljavitvi blagovnih znamk, 
znakov kakovosti in drugih oblik izkazo- 
vanja kakovosti. 

poročevalec 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 6. 11. 1985 

- Dopolnilno delegatsko vprašanje v 
zvezi s škodljivostjo lazurnih premazov 
za zaščito lesa 

Kg mase poizkusne živali; 
LD-50 v ml plina/m3 zraka oz. 
mg/m3 za prah ali meglo) in se 
vrednosti zato znatno razliku- 
jejo. Samo oralria LD-50 ne 
more biti edino merilo pri raz- 

vrščanju strupov v različne 
skupine glede na stopnjo stru- 
penosti. 

Zavračanja teh naših proiz- 
vodov zaradi strupenosti po 
naših informacijah ni bilo. 

Na 36. seji zbora združene- 
ga dela Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad dne 1. tO. 
1985 je konferenca delegacij 
Geološkega zavoda postavila 
naslednje dopolnilno dele- 
gatsko vprašanje: 

Seznanili smo se z odgovo- 
rom Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije na naše de- 
legatsko vprašanje v zvezi s 
škodljivostjo lazurnih prema- 
zov za zaščito lesa. Odgovor 
je na seji Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
dne 10. julija 1985 podala dr. 
Metka Macarol-Hiti, glavna 
republiška sanitarna inšpek- 
torica. V odgovoru so nave- 
deni le izdelovalci Beiinka in 
Arbo, ni pa omenjena kako- 
vost proizvodov, ki jih izdelu- 
je tudi COLOR, Helios in še 
kdo. 

Konferenca delegacij prosi, 
da se javnost seznani z rezul- 
tati bioloških testov, ki jih 
mora izvajati Beiinka in prosi 
za odgovor, kaj je bilo storje- 
nega, da stečejo raziskave 
glede vdihavanja in resorbci- 
je skozi kožo. Sprašujemo tu- 
di, ali so naši predpisi, na 
podlagi katerih se lazurni 
premazi proizvajajo, prilago- 
jeni mednarodnim normati- 
vom. Ali je res, kot se širijo 
govorice, da inozemstvo na- 
še proizvode te vrste zaradi 
strupenosti zavrača? 

Z navedenim delegatskim 
vprašanjem je bila na svoji 
seji dne 10. 10. 1985 sezna- 
njena tudi skupina delegatov 
za ZZD Skupščine SRS, go- 
spodarsko področje, 1. oko- 
liš, ki ga posreduje Zboru 
združenega dela Skupščine 
SRS. 

Na vprašanje je odgovorila 
dr. Metka Macarol—Hiti, glav- 
na republiška sanitarna in- 
špektorica. 

V Sloveniji so edini proizva- 
jalci sredstev za zaščito lesa: 
Beiinka, ARBO, Color in Heli- 
os. Vsi štirje proizvajalci teh 
sredstev so pod rednim nad- 
zorom Republiškega sanitar- 
nega inšpektorata. V odgovo- 
ru na prvo delegatsko vpraša- 
nje iste delegacije je bila po- 
jasnjena biološka aktivnost la- 
zurnih premazov, ki jih izdelu- 
jeta tovarni Beiinka in ARBO, 
zato dajemo pojasnilo še za 
biološko aktivnost premazov, 

ki jih izdelujeta Color in He- 
lios. 

Tovarna Color proizvaja 
zaščitno sredstvo Lesol, ki 
vsebuje 1% tributil-kositrov 
oksid, ki spada po odločbi o 
seznamu strupov (Ur. I. SFRJ, 
št. 59/82) v IV. skupino in 
končni izdelek z ozirom na 1% 
koncentracije tributil—kositro- 
vega oksida, zdravju ni škod- 
ljiv. 

Tovarna Helios proizvaja za 
zaščito lesa Lazurol, ki za ši- 
roko potrošnjo ne vsebuje bi- 
ocida. Možno je posebej kupi- 
ti biocid pod imenom Verbo - 
Ag6N, ki ga uvažajo iz Franci- 
je in se lahko doda Lazurolu v 
razmerju 1:10, kadar se rabi 
za zunanji premaz. Za prema- 
ze, ki jih rabijo v industriji, je 
biocid že dodan produktu. 

Beiinka je v zadnjem času 
nehala proizvajati vse vrste 
Sadolina in proizvaja sedaj 
Belton, ki ne vsebuje bi- 
ocidov. 

V zvezi z biološkimi testi je 
bilo povedano že v odgovoru 
na prvo delegatsko vprašanje, 
da so ti testi dolgotrajni. Re- 
zultatov še nimamo, in bomo 
delegate o rezultatih obvestili 
takoj, ko jih bomo prejeli. 

Zakon o prometu strupov 
(Ur. I. SFRJ, št. 43/82) je zvez- 
ni predpis, za katerega tolma- 
čenje glede prilagojenosti 
mednarodnim normativom je 
pristojen predlagatelj zakona 
in jim bomo to vprašanje po- 
sredovali. Republiški komite 
za zdravstveno in socialno 
varstvo je na te probleme že 
opozoril Zvezni komite za de- 
lo, zdravstvo in socialno var- 
stvo in tudi posredoval na- 
slednjo pripombo k predlogu 
zakona o spremembah zakona 
o prometu strupov. 

Zakon o prometu strupov 
(14. čl.) pomanjkljivo razvršča 
strupe glede na nevarnostno 
stopnjo in povprečno smrtno 
dozo samo z oralno LD-50 v 
skupine I., II., III. in IV. Pri raz- 
vrščanju strupov se mora na- 
mreč ločiti ali gre za'enkratno 
zaužitev skozi prebavne orga- 
ne (oralna LD-50) ali za eno- 
urno vdihavanje - npr. za pli- 
ne ali pa gre za 24-urno re- 
sorbcijo snovi skozi kožo. 

Posamezne vrednosti se 
glede na agregatno stanje in 
način zastrupitve izražajo v ra- 
zličnih enotah (LD-50 v mg/ 

ZBOR OBCiN - 6. 11. 1985 

- Zaostreni problemi osebnih 
dohodkov delavcev v organih za 
notranje zadeve 

Na 54. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, dne 
15.10.1985 je Janez Železnik, 
delegat iz občine Ljubljana 
Bežigrad, zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Naša skupina delegatov iz 
občine Ljubljana Bežigrad 
ugotavlja, da se v zadnjem 
času zelo zaostrujejo proble- 
mi osebnih dohodkov delav- 
cev v organih notranjih zadev 
in še zlasti delavcev postaj 
milic. Zaradi zaostajanja rasti 
teh osebnih dohodkov za 
rastjo osebnih dohodkov v 
gospodarstvu, odgovorni de- 
lavci na teh področjih že za- 
puščajo delo. To imamo v ob- 
čini in tudi v mestu Ljubljana. 
Ne vem, kako je drugod, ver- 
jetno ni nič drugače. Z veliki- 
mi napori vzgajamo in izobra- 
žujemo ta kader, medtem ko 
nam ti kadri z izkušnjami, 
prakso in z znanjem po nekaj 
ietih s tega pomembnega po- 
dročja odhajajo na druga, bo- 
lje plačana delovna mesta. 

Zato naša skupina postav- 
lja vprašanje, kdaj in kako na- 
merava Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije odpraviti na- 
vedene probleme, za katere 
sredstva se zagotavljajo v re- 
publiškem proračunu?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Miha Wohinz, republiški sveto- 
valec v Republiškem sekretari- 
atu za pravosodje in upravo: 

Na problem neusklajenosti 
osebnih dohodkov v državnih 
organih je bilo že večkrat opo- 
zorjeno. Da bi ugotovili druž- 
benoekonomski položaj delav- 
cev v teh organih, je bila pri- 
pravljena Analiza o stanju 
osebnih dohodkov v državni 
upravi. Navedeno analizo je 
obravnavala Skupščina SR 
Slovenije hkrati z Analizo o 
uresničevanju družbene preo- 
brazbe državne uprave na seji 
zborov 24. oktobra 1984 ter na 
seji zborov dne 19. in 20. de- 
cembra sprejela ugotovitve in 
stališča. V tej analizi je bilo 
ugotovljeno, da splošna raven 

osebnih dohodkov v državnih 
organih že dalj časa znatno za- 
ostaja za ravnijo osebnih do- 
hodkov za primerljiva dela in 
naloge v gospodarstvu. Nizka 
raven osebnih dohodkov pa 
ima negativne posledice tudi 
na kadrovsko sestavo in učin- 
kovitost dela državnih orga- 
nov. Iz analize med drugim tu- 
di izhaja, da se problemi, ki so 
značilni za republiško upravo 
kažejo tudi v organih za notra- 
nje zadeve. 

Na podlagi ugotovitev in sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije sprejel Program usklaje- 
vanja osebnih dohodkov in za- 
gotavljanja sredstev za osebne 
dohodke delavcev organov, ki 
se financirajo iz republiškega 
proračuna. V tem programu je 
predvideno, da se osebni do- 
hodki v organih, ki se financi- 
rajo iz republiškega proraču- 
na, v obdobju dveh let uskladi- 
jo z osebnimi dohodki za pri- 
merljiva dela in naloge v go- 
spodarstvu. S tem naj bi od- 
pravili zaostajanje osebnih do- 
hodkov iz preteklih let. V pro- 
gramu so določene točkovne 
vrednosti, ki jih bo za posa- 
mezno skupino zahtevnosti 
del in nalog zagotavljal finan- 
cer v letu 1985 oziroma v letu 
1986. Iz programa usklajevanja 
osebnih dohodkov pa tudi 
izhaja, da bo usklajevanje rav- 
ni osebnih dohodkov v držav- 
nih organih z ravnijo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu v 
skladu s programom dalo pri- 
čakovane rezultate le v prime- 
ru, če se bodo osebni dohodki 
v državnih organih tudi tekoče 
usklajevali z rastjo osebnih do- 
hodkov v gospodarstvu. 

Iz navedenega torej sledi, da 
se osebni dohodki delavcev v 
organih za notranje zadeve 
prav tako kot osebni dohodki 
delavcev drugih organov, ki se 
financirajo iz republiškega 
proračuna, v letu 1985 usklaju- 
jejo: 

- z ravnijo osebnih dohod- 
kov delavcev v gospodarstvu 
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po programu usklajevanja 
osebnih dohodkov, 

- z rastjo sredstev za oseb- 
ne dohodke delavcev v gospo- 
darstvu (tekoče valorizacije). 

Na podlagi programa uskla- 
jevanja osebnih dohodkov so 
bile tudi točkovne vrednosti 
del in nalog operativnih delav- 
cev miličnikov v organih za no- 
tranje zadeve v letu 1985 v pri- 
merjavi z letom 1984 povečane 
za 12,5%. 

Usklajevanje osebnih do- 
hodkov z rastjo osebnih do- 
hodkov v gospodarstvu (teko- 
če valorizacije) poteka v skla- 
du z Dogovorom o nalogah pri 
uresničevanju družbene usme- 
ritve razporejanja dohodka in 
čistega dohodka. 

Osebni dohodki delavcev v 
organih, ki se financirajo iz re- 
publiškega proračuna, kamor 
sodijo tudi delavci organov za 
notranje zadeve, se usklajujejo 
z rastjo osebnih dohodkov v 
gospodarstvu trimesečno, po 
podatkih iz periodičnih obra- 
čunov. Glede na to, da so ti 
podatki znani šele po zamiku 
dveh mesecev, je na tej podla- 
gi opravljeno izplačilo šele ko- 
nec tretjega meseca po prete- 
ku obračunskega obdobja. 
(Npr. podatki za obdobje janu- 
ar-junij, so znani konec avgu- 
sta, kar omogoča uskladitev 
osebnih dohodkov v mesecu 
septembru.) Tako je bilo za or- 
gane, ki se financirajo iz repu- 
bliškega proračuna realizirano 
usklajevanje s polletno ugo- 
tovljeno rastjo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu šele sep- 
tembra letos. Prihaja torej do 
zamika treh mesecev, kar pov- 
zroča v sedanjih pogojih giba- 
nja cen in osebnih dohodkov v 
gospodarstvu precejšnje zao- 
stanke. Da bi omogočili ažur- 
nejše usklajevanje z rastjo 
osebnih dohodkov v gospo- 

darstvu je bilo usklajevanje 
osebnih dohodkov v organih, 
ki se financirajo iz republiške- 
ga proračuna za obdobje janu- 
ar-september 1985 opravlje- 
no na podlagi ocene Odbora 
udeležencev dogovora o nalo- 
gah pri uresničevanju družbe- 
ne usmeritve razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka v le- 
tu 1985, o pričakovani rasti 
osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu do višine 52%, čeprav 
ostaja odprto vprašanje real- 
nosti te ocene (predhodni po- 
datki o gibanju povprečnih 
osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu SR Slovenije v obdob- 
ju januar-avgust 1985 glede 
na enako obdobje 1985. leta 
pa kažejo rast za 87,8%, oziro- 
ma glede na povprečje leta 
1984 za 68%). Po ugotovitvi 
dejanske rasti osebnih dohod- 
kov po periodičnih obračunih 
za obdobje januar-september 
bo šele konec novembra mož- 
no opraviti dokončni poračun 
za 9 mesecev. 

Pri tem pa nastajajo nekateri 
materialni problemi. Osebni 
dohodki delavcev v državnih 
organih lahko sledijo rasti 
osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu le v okviru sprejete po- 
litike na področje splošne po- 
rabe. V republiškem proraču- 
nu so zagotovljena sredstva za 
osebne dohodke, ki zagotav- 
ljajo rast osebnih dohodkov do 
indeksa 156,3, kar omogoča 
povečanje dosedanje ravni 
osebnih dohodkov še za 2,8%. 

Ugotovljena rast dohodka za 
devet mesecev in v teh okvirih 
povečan obseg republiškega 
proračuna pa bo omogočila 
nadaljnje usklajevanje OD. Ta- 
ko so s predlogom rebalansa 
republiškega proračuna pred- 
videna sredstva, ki bodo omo- 
gočila uskladitev osebnih do- 
hodkov še za 7,3%. 

ZBOR OBČIN - 6. 11. 1985 

- Možnost ponovne uvedbe enotne 
mesečne vozovnice v javnem cestnem 
in medkrajevnem potniškem prometu v 
SR Sloveniji 

Skupina delegatov za dele- 
giranje v Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije Skupščine 
občine Slovenske Konjice je 
na svoji seji dne 8.10.1985 na 
podlagi pobude delegatov 
vseh zborov občinske skupš- 
čine z dne 1.10.1985 sklenila 
podati naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Iz občine Slovenske Konji- 
ce se mladina vključuje v 
usmerjeno izobraževanje v 
regijske centre Celje, za dolo- 
čene smeri pa tudi v Maribor. 

Pretežno vsi dijaki in študent- 
je se glede na relativno krat- 
ko oddaljenost vozijo z avto- 
busi. 

S 1. 9.1985 oz. 1.10.1985 je 
na relaciji Slovenske Konjice- 
Maribor, kjer je 80 dijakov in 
študentov prijavljenih za izda- 
jo mesečne vozovnice, nastal 
poseben problem, in sicer: 

Do 30. 6. 1985 so dijaki in 
študentje na progi Slovenske 
Konjice-Maribor in obratno 
lahko nabavljali takoimeno- 
vane mesečne vozovnice za 

»medkrajevni potniški pro- 
met«, s katero so imeli pravi- 
co do prevozov na vseh med- 
krajevnih avtobusnih linijah 
vseh avtobusnih prevoznikov, 
ki vozijo na tej relaciji. 

Od 1. 9. 1985 dalje pa pri 
avtobusnem podjetju »IZLET- 
NIK« Celje, kjer so prej te vo- 
zovnice kupovali, takšne vo- 
zovnice ni možno več dobiti, 
lahko pa nabavijo le mesečno 
regresirano vozovnico samo 
za eno avtobusno podjetje, ali 
»Izletnik« Celje, »Certus« Ma- 
ribor, »Integral« Ljubljana. 

Po izjavah odgovornih po- 
slovodnih delavcev Izletnika 
Celje je v letu 1985 prenehal 
veljati poseben samoupravni 
sporazum, ki je določal oziro- 
ma urejal odnose vseh avto- 
busnih prevoznikov v SR Slo- 
veniji za izdajo takšnih med- 
krajevnih mesečnih vozovnic 
in je bil sklenjen na nivoju Po- 
slovne skupnosti Avtoprevoz- 
ništvo v Ljubljani. 

Dijaki in študentje imajo 
problem pri povratku iz »Mari- 
bora v primeru, da so si naba- 
vili mesečno vozovnico za 
obe smeri »Izletnika« Celje. 
Odhod »Izletnikovega« avto- 
busa iz Maribora je ob 13.35 in 
16.45. Ker do 13.35 niso kon- 
čali pouka, saj imajo pretežno 
vsi še 20 minut peš poti od 
šole do avtobusne postaje, 
morajo čakati do 16.45, pri če- 
mer ne bi navajali še proble- 
ma prehrane dijakov v usmer- 
jenem izobraževanju. 

Zaradi opisane problemati- 
ke pretežen del dijakov in štu- 
dentov iz občine Slovenske 
Konjice, ki se vozijo na relaciji 
Slovenske Konjice-Maribor 
nima možnosti nabave regre- 
sirane mesečne avtobusne 
vozovnice v obe smeri kot jo 
lahko nabavljajo drugi na ob- 
močju SR Slovenije in tako 
plačujejo ob povratku dnevno 
karto s polno ceno, kar pa 
povzroča splošno nezadovolj- 
stvo med delavci oz. starši. 

Skupina delegatov predla- 
ga, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije problematiko 
prouči ter preko pristojnih or- 
ganov čimprej prične z aktiv- 
nostmi za sprejem sporazuma 
med avtobusnimi prevozniki v 
SR Sloveniji, s katerim se bo 
tudi v bodoče dovoljeval na- 
kup posebne medkrajevne 
mesečne vozovnice za prevo- 
ze učencev in dijakov na avto- 
busih vseh avtobusnih pre- 
voznikov na določeni relaciji. 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pisni odgovor 

1. Projekt optimalizacije 
medkrajevnega potniškega 
prometa v slovenskem cest- 
nem križu, ki ga je v letu 1982 

izdelala posebna delovna sku- 
pina pri Poslovni skupnosti Av- 
toprevozništvo, je temeljil na 
usklajenosti interesov vseh 
prevoznikov za enotno ureja- 
nje in opravljanje prevozov ter 
ustvarjanje skupnega prihod- 
ka. Predlagane organizacijske 
rešitve izvajanja medkrajevne- 

- ga potniškega prometa so za- 
gotavljale njegovo racionaliza- 
cijo in učinkovitejše poslova- 
nje prevoznikov, potnikom pa 
večjo potovalno hitrost, kvali- 
teto in varnost prevoza. 

Izvajalci javnega cestnega 
potniškega prometa so primer- 
nost projektnih rešitev v letu 
1983 potrdili tudi na samou- 
pravnih organih s sklenitvijo 
samoupravnega sporazuma o 
ustvarjanju skupnega prihod- 
ka na podlagi enotnega izvaja- 
nja medkrajevnega potniškega 
prometa. S tem aktom so torej 
vzpostavili skupna izhodišča 
za postopno preseganje parci- 
alnih interesov, ki pa se v prak- 
si niso potrdila. Od široko za- 
stavljenih ciljev in nalog opti- 
malizacije medkrajevnega pot- 
niškega prometa je bila uresni- 
čena le naloga ustvarjanja 
skupnega prihodka na podlagi 
enotne vozovnice, ki je zastala 
zgolj na tehniki obračuna in ni 
spodbudila organizacijskih 
sprememb v izvajanju cestne- 
ga prevoza potnikov. 

Zaradi neizvajanja ciljev in 
nalog optimalizacije medkra- 
jevnega avtobusnega potni- 
škega prometa v slovenskem, 
cestnem križu je Republiški 
komite za promet in zveze 
podprl začetek njenega etap- 
nega uresničevanja na območ- 
ju gorenjske regije. Program, o 
katerem sta se sporazumeli 
delovni organizaciji Alpetour 
Škofja Loka in Integral Ljublja- 
na, je vključeval optimalnejšo 
ureditev ne samo medkrajev- 
nega, temveč tudi primestnega 
potniškega prometa. Ustvarja- 
nje skupnfega prihodka z uved- 
bo enotne vozovnice, skupno 
določanje voznih redov in 
skupno programiranje razvoja 
dejavnosti je potrdilo enotnost 
interesov v medsebojnem so- 
delovanju obeh prevoznikov 
ter svojo upravičenost tako v 
zniževanju stroškov na enoto 
storitve in boljšem izkorišča- 
nju prevoznih kapacitet kot v 
hitrejšem prilagajanju dejav- 
nosti potrebam potnikov. 

Na podlagi pozitivnih izku- 
šenj enotnega urejanja cestne- 
ga potniškega prometa na ob- 
močju Gorenjske je Republiški 
komite za promet in zveze 
podprl iniciativo prevoznikov 
za nadaljnje etapno razreševa- 
nje problema optimalnejše 
ureditve prevozov potnikov. 
Tako se je s 1. 1. 1985 pričel 
izvajati program optimalizacije 
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potniškega prometa na Pri- 
morskem, ki pa ni bil v celoti 
izpeljan v skladu s predlagano 
projektno zasnovo. V program 
enotnega izvajanja potniškega 
prometa na načelih ustvarjanja 
skupnega prihodka, so bile na- 
mreč vključene samo medkra- 
jevne linije, poleg tega pa se 
vanj niso vključili vsi prevozni- 
ki, ki na tem območju opravlja- 
jo prevoze. Nadalje je ta pro- 
gram presegel regionalne ok- 
vire in vključil tudi del medkra- 
jevnih linij v smeri proti Šta- 
jerski. 

Z izločitvijo linij medkrajev- 
nega potniškega prometa iz 
enotnega v območne progra- 
me njegove optimalizacije se 
je obseg skupnih delovnih na- 
log v slovenskem cestnem kri- 
žu več kot razpolovil. Zato so 
prevozniki, mimo usmeritev in 
sklepov Republiškega komite- 
ja za promet in zveze ter skle- 
pov svojih samoupravnih orga- 
nov, v letu 1985 prenehali s 
skupnim opravljanjem prevo- 
zov v slovenskem cestnem kri- 
žu in ukinili enotno vozovnico. 

Republiški komite za promet 
in zveze je že v letu 1984 (ob 
obravnavi poročila o izvajanju 

optimalizacije javnega cestne- 
ga potniškega prometa na svo- 
ji 16. seji dne 27. 6. 1984) s 
svojimi sklepi zaostril odgo- 
vornost prevoznikov za neizva- 
janje dogovorjenih nalog in 
sprejel konkretne usmeritve za 
njihovo nadaljnje delo. Ob 
obravnavi informacije je o 
uresničevanju teh sklepov pa 
je na svoji 21. seji dne 14. 6. 
1985 zaključil, da naloge v DO 
niso opravljene v skladu z nji- 
hovimi lastnimi cilji v procesu 
racionalizacije poslovanja in 
boljšega zadovoljevanja po- 
treb potnikov v javnem cest- 
nem prometu. Zato je zavezal 
Poslovno skupnost Avtopre- 
vozništvo, da na podlagi anali- 
ze dosedanjega uresničevanja 
projekta optimalizacije javne- 
ga cestnega potniškega pro- 
meta v slovenskem prostoru 
pripravi program aktivnosti za 
učinkovitejše uresničevanje ci- 
ljev in nalog sprejetega pro- 
grama optimalizacije medkra- 
jevnega potniškega prometa. 
Predlagana ponovna uvedba 
enotne vozovnice bo pri tem 
temelj za uresničitev drugih 
nalog optimalnejše ureditve 
medkrajevnega potniškega 
prometa v procesu dohodkov- 

nega povezovanja vseh pre- 
voznikov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije oziroma njegov re- 
sorni organ bo ponovno poz- 
val Poslovno skupnost »Avto- 
prevozništvo« k hitrejšemu 
uresničevanju nalog optimali- 
zacije cestnega potniškega 
prometa in uvajanju enotne 
vozovnice na vseh območjih 
Slovenije. 

Hkrati Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ugotavlja, da je 
vedno več primerov neustrez- 
nega odnosa prevoznikov do 
prevoza učencev in študentov, 
ki so pri rednem obiskovanju 
šole odvisni od dnevnega pre- 
voza in ki jih je glede na rasto- 
če življenjske stroške vse več 
in se prevažajo na vse daljših 
relacijah. Pri spreminjanju 
voznih redov se ne upošteva 
začetka in konca pouka v šo- 
lah, prevozna sredstva so pre- 
.natrpana s potniki, prevozne 
razmere pa vzpodbujajo nevz- 
gojna ravnanja. Na neustrezno 
obravnavo kažejo tudi pritiski 
za odpravo komercialnih po- 
pustov pri dijaških in študent- 
skih mesečnih vozovnicah 
(10% pri avtobusnem in 30% 
pri železniškem prometu) in 

njihovo izenačitev z drugimi 
potniki, kot da zagotovljena 
zasedenost prevoznih sredstev 
ni pomemben prihranek za 
prevoznika. Glede na po- 
membnost urejenega prevoza 
šolske mladine bosta Republi- 
ški komite za promet in zveze 
in Republiški komite za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno 
kulturo problematiko podrob- 
neje spremljala za področje 
celotne republike. 

2. Na podlagi obravnavane- 
ga delegatskega vprašanja je 
Republiški komite za promet 
in zveze kot pristojni resorni 
organ zahteval od prevozni- 
kov, ki opravljajo prevoze na 
relaciji Slovenske Konjice-Ma- 
ribor, da takoj sprejmejo ukre- 
pe za izboljšanje prevoza dija- 
kov in študentov na tej relaciji. 
Po dogovoru med delovnima 
organizacijama Certus Mari- 
bor in Izletnik Celje bo od 4. 
11. 1985 uveden dodaten od- 
hod avtobusa iz Maribora proti 
Slovenskim Konjicam, ob 
14.45. Avtobus bo zagotovila 
delovna organizacija Certus 
Maribor, vendar bodo za pre- 
voz z njim veljale tudi mesečne 
vozovnice delovne organizaci- 
je Izletnik Celje. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA GOSPODARSKO 
PODROČJE 5. OKOLIŠ LJUBLJANA 
VIČ-RUDNIK V ZVEZI ZA SPREMEMBO 
NAČINA VREDNOTENJA MLEKA 

Februarja 1983 je skupina delegatov gospodarskega 
področja 5. okoliša za ZZD Skupščine SR Slovenije s sede- 
žem v občini Ljubljana Vič-Rudnik podala pobudo za spre- 
membo načina vrednotenja mleka (po maščobi in po beljako- 
vinah). 

Izvršni svet Skupščine SRS je v stališču z dne 31. 3. 1983 
pobudo ocenil za ustrezno, hkrati pa navedel, da je za obli- 
kovanje sheme plačevanja mleka po maščobah in po belja- 
kovinah potrebno izvesti več analiz pri posameznih proizva- 
jalcih mleka, rezultate analiz ustrezno prilagoditi vsej Slove- 
niji ter novo metodo tudi preizkusiti. 

Ker so težave, ki so pogojevale podajo pobude, vseskozi 
prisotne in nanje stalno opozarjajo kmetovalci prosimo, da 
skupino delegatov obvestite o dosedanjih rezultatih analiz 
oziroma o možnostih uvedbe novega načina plačevanja 
mleka. 

STALIŠČE: 
Prehod na plačevanje mleka po količini maščobe in količini 

beljakovin zahteva temeljite priprave. Glede na to Inštitut za 
mlekarstvo že vrsto let sistematično proučuje vsebnost belja- 
kovin v mleku s povprečnih vzorcev mleka po odkupnih 
področjih posameznih mlekarn. Vzorci mleka so bili analizi- 
rani iz 12 mlekarn, kar pomeni, da so bila zajeta območja, s 
katerih mlekarne odkupujejo približno 90% vsega tržnega 
mleka. Na podlagi analiz je ugotovljeno, da je povprečna 
količina beljakovin v mleku 3,12% in da je največja pogost- 
nost med 2,9% in 3,6%. 

Za objektivnejše vrednotenje mleka pa je bilo potgrebno še 
podrobneje analizirati mleko posameznih proizvajalcev. Inšti- 
tut za mlekarstvo je v zadnjih dveh letih analiziral mleko 
posameznih proizvajalcev na območju zbiralnic Moste pri 
Komendi, Vodice in Ig. Sistematično se je pričelo analizirati 
tudi mleko družbenih obratov Agrokombinata Emone in posa- 
meznih proizvajalcev z območja mlekarne na Vrhniki. Inštitut 
proučuje razmerje med beljakovinami in maščobo v mleku in 
potrebno pgoostnost analiziranja mleka. Ugotovilo se je, da 
količine beljakovin v mleku v teku leta občutno nihajo, kar je 
gotovo posledica različne prehrane živali. 

Večina raziskav bo zaključenih konec tega leta. Na podlagi 
teh analiz bomo dobili oceno stanja, ki bo omogočila, da se 
bo v letu 1986 lahko pristopilo k poskusnim modelom vred- 
notenja mleka po beljakovinah in maščobah. 

Mlekarne v Sloveniji in kmetijski zavodi v glavnem še niso 
opremljeni z ustreznimi aparaturami za analiziranje mleka na 
beljakovine. Milco Scan imajo le Inštitut za mlekarstvo v 
Ljubljani, Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje v Murski 
Soboti in mlekarna v Kočevju. Glede na to kaže, da se bo 
poskus novega vrednotenja mleka lahko pričel na manjšem 
območju. Nabava dodatnih mehaniziranih Milco Scanov za 
območje Celja, Kranja in Nove Gorice bo omogočila, da se bo 
mleko lahko analiziralo na beljakovine in maščobe na vseh 
odkupnih območjih. 

Največ analiz mleka je bilo doslej izvršenih na odkupnem 
območju ljubljanskih mlekarn. Glede na to, da je Inštitut za 
mlekarstvo v Ljubljani opremljen za analiziranje mleka na 
beljakovine in maščobo, bodo Ljubljanske mlekarne v letu 
1986 pričele poskusno vrednotiti mleko po novem načinu pri 
najmanj 100 kooperantih kmetijske zadruge Ljubljana in druž- 
benih obratih Agrokombinata Emona. Podoben poiskus bodo 
lahko pričeli tudi na odkupnem območju mlekarne Vrhnika. 
Na podlagi poskusnih modelov bo Živinorejska poslovna 
skupnost Slovenije pristopila k izdelavi pravilnika o novem 
plačevanju mleka vsaj za območja, kjer bodo opremljeni z 
Milco Scani. 
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Vrednotenje mleka po beljakovinah in maščobi je posebej 
pomembno za tiste mlekarne, ki mleko pretežno predelujejo v 
sire. 

Nov način analiziranja mleka bo omogočil, da bodo kmetij- 
ski zavodi in mlekarne lahko začele z ukrepi ustreznejšega 
krmljenja krav, kakor tudi selekcije, ker so lastnosti sestave 
mleka v precejšnji meri dedovane. 

Prehod na nov način vrednotenja mleka bo postopen. Pred- 
videno je, da se bodo vsi kmetijski oziroma živinorejsko- 
veterinarski zavodi postopoma opremili z ustrezno opremo za 
analiziranje mleka. Živinorejska poslovna skupnost je že poz- 
vala vse mlekarne in zavode, da pristopijo k pripravam za 
vrednotenje mleka po novem načinu. Za prehod na nov način 
vrednotenja mleka bodo morali zavodi za opremo laboratori- 
jev pridobiti precejšnja sredstva. Milco Scane bo potrebno 
uvoziti. Po sedanjem tečaju valut bo treba za vsak anlizator 
zbrati sredstva v višini 24.000.000 dinarjev. Tudi analiziranje 
mleka po maščobi in beljakovinah bo predstavljalo večjo 
obremenitev za mlekarne in kmetijske zadruge. Po podatkih 
Inštituta za mlekarstvo bodo stroški analiziranja vzorca mleka 
porastli od sedanjih 39 dinarjev (analiza po vsebnosti maš- 
čob) na 55 dinarjev (analiza po maščobi in beljakovinah). 
Inštitut ugotavlja, da bo treba mleko vsakega proizvajalca 
analizirati dvakrat mesečno. 

Glede na to, da so beljakovine glavna sestavina mleka, je 
potrebno, da se mleko prične vrednotiti po beljakovinah in 
maščobah. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zato 
zavzemal za nov način plačevanja, ker tak način predstavlja 
objektivnejše vrednotenje tega pomembnega živila. 

Mlekarne in področni kmetijski zavodi bodo novo metodo 
preiskusili na več modelih, kar bo omogočilo, da se bo v letu 
1986 pristopilo k izdelavi pravilnika o plačevanju mleka. 

STALIŠČA 
Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije k pobudam za spremembo 
22., 24., 164. in 165. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, podanega na seji Zbora 
združenega dela Skupščine SR 
Slovenije dne 26. 6. 1985. 

i. 
Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 

26. 6. 1985je skupina delegatov za gospodarsko področje, 17. 
okoliš iz Nove Gorice dala naslednjo pobudo za spremembo 
in dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju: 

K 164. in 165. členu: 
Za prvim odstavkom 164. člena zakona naj se dodata novi 

drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»V pokojninsko dobo v smislu prvega odstavka tega člena 

se všteva tudi zakonca združenega kmeta (kooperanta), ki je 
izpadel iz zavarovanja po zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov, ker se je njegov zakonec opredelil za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po pogodbi, ki je bila sklenjena med 
Zadružno zvezo Slovenije ter Skupnostjo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Po analogiji iz drugega odstavka tega člena je v pokojnin- 
sko dobo všteti tudi prevzemnike kmetije iz 165. člena republi- 
škega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« 

Vsebinsko enake pobude v zvezi s priznavanjem pokojnin- 
ske dobe zakoncem kmetov - kooperantov in osebam, ki niso 
bile lastniki zemljišča ali zavezanci za davek od kmetijstva, so 
pa živele in delale na kmetijah ter predloge za proučitev še 
nekaterih določb zakona in samoupravnih splošnih aktov 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se 
nanašjo na pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, so 
dale tudi skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega, dela Skupščine SR Slovenije: področje kmetij- 
stva, 8. okoliš - Murska Sobota, področje gospodarstva, 13. 
okoliš - Skofja Loka, področje gospodarstva, 45. okoliš - 
Gornja Radgona in področje kmetijstva, 7. okoliš - Dravo- 
grad. 

STALIŠČE: 
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(Uradni list SRS, št 27/83) je določeno obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje vseh kmetov in članov njihovih 
gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic. Gre torej za vključitev kmetov in članov njihovih 
gospodarstev v enoten sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. 

Kmetom, ki so do začetka uporabe novega zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju -1.1.1984, bili obvezno 
starostno zavarovani po zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov, se v pokojninsko dobo kot zavarovalno dobo všteva 
tudi čas prebit v starostnem zavarovanju kmetov, za katerega 
so bili plačani prispevki. Pravna podlaga za takšno rešitev so 
bila določila zakona o starostnem zavarovanju kmetov, kjer je 
v določbi 17. člena bilo posebej predvideno, da je zavarova- 
nec tudi zakonec zavarovanca. Upoštevajoč načelo varstva 
pridobljenih pravic se torej z vključitvijo v novi enotni sistem 
pokojninskega in ivalidskega zavarovanja vsem zavarovan- 
cem starostnega zavarovanja kmetov všteva obdobje prebito 
v starostnem zavarovanju kmetov v pokojninsko dobo kot 
zavarovalna doba. 

Izjema v novem sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja od načela, da se vsem zavarovancem starostnega 
zavarovanja kmetov všteva v pokojninsko dobo čas prebit v 
starostnem zavarovanju kmetov, za katerega so bili tudi pla- 
čani prispevki, je storjena za prevzemnika kmečkega gospo- 
darstva - 165. člen zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. To iz razloga hitrejšega prehajanja zemlje v 
mlajše in sposobnejše roke zaradi večje pridelave hrane in 
dejstva, da te osebe, ker niso bile lastniki oziroma solastniki 
kmetij tudi niso mogle biti zavarovane v starostnem zavarova- 
nju kmetov glede na pogoje določene v 17. členu zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov. Posebej je potrebno pouda- 
riti, takšno tolmačenje pa je tudi posredovano Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki 
neposredno izvaja novi zakon v praksi in Zadružni zvezi Slo- 
venije, da se čas od uvedbe starostnega zavarovanja kmetov 
t.j. največ od 1.1.1972 všteva v pokojninsko dobo kot zavaro- 
valna doba tako prevzemnikom kmečkih gospodarstev na 
kmetiji, kjer je bil nosilec kmetijske dejavnosti starostno zava- 
rovan ali kooperantsko zavarovan v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Pomeni, da določba 165. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju velja tako za prev- 
zemnika kmečkega gospodarstva na kmetiji osebe, ki je bila 
starostno zavarovana in osebe, ki je bila pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovana kot kmet kooperant. Torej ni potrebna 
sprememba ali dopolnitev zakona. 

Po določbi 17. člena zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov se do 14. januarja 1982 niso mogli vključiti v starostno 
zavarovanje kmetov tisti kmetje, ki so se sicer ukvarjali s 
kmetijsko dejavnostjo, a so imeli pravico do pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja iz drugega naslova, niti njihovi dru- 
žinski ali gospodinjski člani. Zaradi tega niso bili zavarovani v 
starostnem zavarovanju lastniki ali solastniki, posestniki ozi- 
roma uživalci kmetij, na katerih je bil njihov zakonec ali drug 
družinski član v delovnem razmerju ali če je bil zavarovan po 
pogodbi o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Ustavno dodišče SR Slovenije je z odločbo št. Ur. I. 55/77-20 
dne 27.11.1980 ugotovilo, da navedena določba ni v skladu z 
Ustavo SR Slovenije, zato je bil zakon spremenjen. V skladu z 
določbo 415. člena Ustave SR Slovenije se je nato lahko vsak 
kmet, ki je bil izključen iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zato, ker je bil njegov zakonec ali drug družinski 
član pokojninsko in invalidsko zavarovan kot delavec, obrt- 
nik, kmet-kooperant ali drug nosilec samostojne poklicne 
dejavnosti, vključil v starostno zavarovanje kmetov. S plači- 
lom prispevkov se je lahko zavaroval tudi za nazaj, za vse 
obdobje veljavnosti te odpravljene neustrezne določbe. 

Zakoncem kmetov-kooperantov in drugim kmetom, katerih 
družinski člani so bili pokojninsko in invalidsko zavarovani na 
kakšni drugi podlagi, ki so se bili vključili v starostno zavaro- 
vanje kmetov, se po določbi 164. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju všteje v pokojninsko dobo 
ves čas tega zavarovanja, za katerega so bili plačani prispevki. 

Ostali pa imajo v skladu z določbo 159. člena zakona 
možnost, da uveljavijo obdobja opravljanja kmetijske dejav- 
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nosti pred uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, v pokojninsko dobo, če plačajo prispevek za 
kritje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Skladno z določbo 163. člena zakona je Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja določila višino, način in 
roke za plačilo teh prispevkov. Pri tem je omogočila kmetom, 
ki niso bili vključeni v starostno zavarovanje kmetov, a so bili 
njihovi zakonci prostovoljno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovani kot kmetje-kooperanti, ugodnejši dokup pokojninske 
dobe. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ne sprejema pobude za spremembo 164. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tako da bi se 
zakoncem združenih kmetov, ki so bili zavarovani po pogodbi 
o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dru- 
gim osebam, ki so živele ali delale na kmetiji, všteval čas 
opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega 
poklica v obdobju od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983 v pokojninsko 
dobo brez plačila prispevka ter po analogiji tudi prevzemniku 
kmečkega gospodarstva, saj je slednje vprašanje že ustrezno 
razrešeno v 165. členu zakona. 

II. 
Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je 

bila dana pobuda za spremembo 24. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju tako, da bi lahko pridobili 
pravico do predčasne pokojnine tudi delovni ljudje, ki na 
območju SR Slovenije z osebnim delom, z delovnimi sredstvi, 
ki so lastnina občanov, samostojno kot edini ali glavni poklic 
opravljajo gospodarsko dejavnost. Pobudo so dale skupine 
delegatov za Zbor združenega dela, področje obrti, obrtnih in 
podobnih dejavnosti 1,. 2,. 3,. 4. in 5. okoliš. 

STALIŠČE: 
Po določbi 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju lahko zavarovanec predčasno uveljavi starostno 
pokojnino, ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 
let starosti (moški) oziroma 30 let pokojninske dobe in 50 let 
starosti (ženska). 

Predčasna pokojnina se odmeri tako, da se starostna pokoj- 
nina, do katere bi imel zavarovanec pravico glede na dopol- 
njeno pokojninsko dobo, če bi dopolnil starost 60 let oziroma 
zavarovanka, če bi dopolnila 55 let zmanjša za 1,5% za vsako 
manjkajoče leto navedene starosti in za 0,5% za vsako manj- 
kajoče leto do polne pokojninske dobe. 

V primerjavi z ostalimi zavarovanci je uživalec predčasne 
pokojnine v boljšem položaju: dlje uživa pokojnino in manj 
časa plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje. Zaradi tega pa se povečajo obveznosti Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, ki mora zagotoviti sred- 
stva za izplačevanje predčasnih pokojnin. Po aktuarskih izra- 
čunih, ki so bili opravljeni pred sprejemom novega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, bi skupnost nado- 
mestila te dodatne obveznosti, če bi zmanjšanje predčasnih 
pokojnin znašalo vsaj 7% za vsako manjkajoče leto starosti in 
bi bilo trajno. 

V veljavnem sistemu gredo večje pravice uživalcev predčas- 
nih pokojnin na račun solidarnosti ostalih zavarovancev, ki z 
združevanjem sredstev za predčasno upokojevanje prispe- 
vajo k možnostim za zaposlovanje novih delavcev na delih in 
nalogah, ki so jih opravljali delavci, ki so se predčasno upoko- 
jili. Ob upoštevanju učinkov predčasnega upokojevanja na 
možnosti zaposlovanja, je ta institut z družbenega stališča 
racionalen le za delavce v združenem delu, ki ob upokojitvi 
prepustijo vsa delovna sredstva, ki so jih uporabljali pri svo- 
jem delu, delavcem, ki so jih nadomestili. Delovni ljudje, ki 
opravljajo svoje gospodarsko ali drugo poklicno dejavnost, 
na podlagi katere so pokojninsko in invalidsko zavarovani z 
lastnimi delovnimi sredstvi, pa ta sredstva, v katerih je materi- 
alizirano njihovo minulo delo, oziroma njihovo vrednost, 
obdržijo v svoji lastnini. Njihova upokojitev torej ne vpliva 
neposredno na razširitev možnosti za novo zaposlitev. 

Iz zgoraj navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ne sprejema pobude za spremembo 24. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

III. 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združe- 
nega dela, področje gospodarstva, 38. okoliš - Maribor- 
Pobrežje je na seji Zbora združenega dela dala pobudo za 
spremembo 22. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju na podlagi katere naj bi se delavcu, ki se upokoji 
s polno pokojninsko dobo, odmerila najmanj minimalna 
pokojnina v višini zajamčenega osebnega dohodka. 

STALIŠČE 
V 22. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 

vanju je določeno, da se najnižja pokojnina odmeri od naj- 
nižje pokojninske osnove, ki jo vsako leto določi skupnost. 

Glede na navedeno znaša najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo 85% najnižje pokojninske osnove. V juliju 
1985 znaša znesek te pokojnine 21.258,50 din oziroma skoraj 
toliko kot znaša trenutno veljaven znesek zajamčenega oseb- 
nega dohodka (21.500 din). Že v avgustu pa se bo znesek 
najnižje pokojninske osnove povečal za 15% oziroma na 
28.761,5 din. S tem povečanjem bo znašala najnižja pokojnina 
za polno pokojninsko dobo že 24.447,30 din in bo presegla v 
danem trenutku veljaven znesek zajamčenega osebnega do- 
hodka. 

Glede na to, da je veljavni sistem določanja minimalne 
pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki je opredeljen v 22. 
členu zakona ustreznejši od predlagane ureditve, po kateri 
naj bi bila ta pokojnina enaka trenutnemu znesku zajamče- 
nega osebnega dohodka, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije ne sprejema pobude za spremembo 22. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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12 VSEBINE 
(Štev. 2314.11. 1985) 
Družbeno planiranje: 
- Izvajanje novega zveznega zakona o 
družbenem planiranju pri pripravi planov KS 
- Zakon naj zagotovi enoten pristop pri 
sprejemanju planskih aktov v organizacijah 
združenega dela 
Iz dela Skupnosti slovenskih občin: 
- Mnenje k tezam za pripravo poročila o 
uresničevanju zakonodajne politike 
republike 
- Kakšno pravno pomoč nuditi občanom, je 
presoja občin 
Drugo: 
- Kako premagati zadrege in probleme 
samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje 
- Kako tudi v občinah pomagati iz sedanjih 
zagat v kmetijstvu 

občaijj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir 
Komar, Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in in M^nan 
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine 
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi Boris Stefanovski, 
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, 
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 i    



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

DOPOLNJEN OSNUTEK 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 (ESA-774)* 

Ljubljana, 14. 11. 1985 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 93. seji dne 7. 
11. 1985 obravnaval: 
- DOPOLNJEN OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR 

SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990, 

Dopolnjenemu osnutku družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 je bil priložen tudi 

ki vam ga pošiljamo na podlagi sklepov zborov Skupš- 
čine SR Slovenije, sprejetih ob obravnavi osnutka družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 na sejah 
zborov dne 16. 10. 1985. 

kartografski del, ki pa bo zaradi tehničnih težav 
objavljen v prihodnji številki Poročevalca. 

OB DOPOLNJENEM OSNUTKU 
DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 

1. V skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije o 
dvostopenjskem postopku usklajevanja in spreje- 
manja osnutka družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil spremembe in dopolnitve 
osnutka družbenega plana. 

Pri spremembah in dopolnitvah osnutka družbe- 
nega plana je Izvršni svet SR Slovenije upošteval 
stališča izražena v dosedanji razpravi o osnutku 
družbenega plana. Kot podlaga za oblikovanje spre- 
memb in dopolnitev sta prav tako služila sprejeti 
dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 in osnutek družbenega plana SFR 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990, upoštevane pa 
so tudi že ocene gospodarskih gibanj v letu 1985, ki 
predstavlja izhodiščno leto novega srednjeročnega 
družbenega plana. 

V spremenjenem in dopolnjenem osnutku pa je še 
vedno vrsta nedorečenosti, kar kaže na to, da 
namere dvostopenjskega postopka sprejemanja 
osnutka družbenega plana v tem času ni bilo moč v 
celoti uresničiti. 

a) V osnutku družbenega plana so še vedno 
odprta tista vprašanja, ki so povezana z dogovarja- 
njem o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 
Kljub določenim aktivnostim v zvezi z usklajeva- 
njem osnutka dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije je namreč vrsta ključnih razvoj- 
nih nalog skupnega pomena za SR Slovenijo še 
vedno neusklajenih. 

b) Materialni okviri družbenega razvoja so v 
osnutku družbenega plana še nedorečeni in pogo- 
jeni s konkretnimi rešitvami na področju finančne 
konsolidacije in združevanja sredstev za skupne 
plane in skupne programe v okviru družbenega 
plana Jugoslavije, ob razpravi o osnutku in pred- 
logu družbenega plana SR Slovenije bo zato 
potrebno le-tega še usklajevati z zveznim srednje- 
ročnim planom. 

c) Priprava nekaterih pomembnih sistemskih 
zakonov, zlasti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, katerih rešitve v bistveni meri opredeljujejo 
pogoje gospodarjenja v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju, je prav tako še vedno v teku. 

2. Razprava o osnutku družbenega plana SR Slo- 
venije bo potekala hkrati z razpravo o osnutku reso- 
lucije družbenoekonomskega razvoja v letu 1986, ki 
bo morala zagotoviti konkretizacijo in izvajanje 
družbenega plana. Pri tem velja opozoriti, da opre- 

* Dopolnitve besedila osnutka družbenega plana so tiskane z mastnim tiskom 

priloga poročevalca 
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delitev osnovnih proporcev ni linearna po vseh letih 
naslednjega obdobja in da se zaradi tega seveda 
kvantifikacije v resoluciji razlikujejo od tistih v 
osnutku družbenega plana. 

3. Iz dosedanje razprave o osnutku družbenega 
plana SR Slovenije za obdobjel986-1990 v Skupš- 
čini SR Slovenije so izšle številne pripombe, pred- 
logi za dopolnitve osnutka družbenega plana in 
usmeritve glede nadaljnje priprave tega planskega 
dokumenta. Izvršni svet je na osnovi razprave preve- 
ril nekatere usmeritve in posamezne razvojne 
naloge na katere je opozorila razprava ter na tej 
osnovi v osnutek družbenega plana vnesel spre- 
membe in dopolnitve, ki prispevajo k večji stopnji 
konkretizacije in jasnosti dokumenta. S tem v zvezi 
opozarjamo na sledeče pomembnejše spremembe 
glede na prvi osnutek družbenega plana. 

Na novo so ocenjeni bilančni okviri razvoja v 
obdobju 1986-1990, pri čemer je upoštevana ocena 
realizacije leta 1985 namesto dosedanjih resolucij- 
sko začrtanih okvirov razvoja v letu 1985. Osnovna 
izhodišča razvoja v naslednjem petletnem obdobju, 
ki opredeljuje rast družbenega proizvoda, rast 
izvoza in uvoza pa ostajajo nespremenjena. Ob pri- 
pombah, da so postavljeni cilji preoptimistični in s 
tem nerealni, Izvršni svet sodi, da si moramo v 
nadaljnjem razvoju, kljub neugodnim dosedanjim 
gibanjem zastavljati zahtevnejše cilje. Le-ti se glede 
na dosedanja gibanja zdijo optimističnejši, vendar 
je izhod iz gospodarske krize mogoč le na osnovi 
relativne hitre gospodarske rasti, ne pa na osnovi 
počasne rasti ali pa celo stagnacije. Teža sedanjih 
problemov zato ne bi smela vplivati v smeri zastav- 
ljanja stagnantnih ciljev, ki da so glede na doseda- 
nje neuspehe edino realni. Izvršni svet, ob ponov- 
nem preverjanju temeljnih proporcev razvoja v 
naslednjih petih letih, sodi, da je predvidena dina- 
mika rasti ne samo družbena nuja, ampak tudi 
objektivna možnost, ki se lahko uresniči ob popol- 
nejšem aktiviranju vseh potencialov, tako tistih v 
ljudeh kot tistih v materialnih dobrinah, s katerimi 
razpolagamo. Ob tem pa seveda opozarja, da pred- 
videna dinamika gospodarske rasti ni nekaj kar se 
bo uresničilo samo po sebi, nekaj kar je posledica 
matematično izračunanih trendov in prognoz, 
ampak dinamika, za katero si bomo morali prizade- 
vati vsi skupaj in sleherni subjekt naše družbe. Zato 
bo potrebno osnutek družbenega plana v toku 
nadaljnje razprave dograjevati zlasti v smeri iskanja 
ukrepov in mehanizmov za mobiliziranje vseh druž- 
benih in gospodarskih dejavnikov. 

Upoštevaje stališča iz razprave, da je investicij- 
ska struktura v osnutku družbenega plana v preve- 
liki meri obremenjena z vlaganji v infrastrukturo in 
surovinske dejavnosti, je v dopolnjenem osnutku 
družbenega plana spremenjena struktura investicij- 
skih vlaganj. Zmanjšan je delež investicij v infra- 
strukturo v skladu s sklepi skupščine, da se njen 
delež približa četrtini razpoložljivih investicijskih 
sredstev, prav tako pa je tudi zmanjšan delež inve- 
sticij namenjenih surovinskim dejavnostim. Na tej 
osnovi bo več možnosti za investiranje v izvozne in 
razvojno-tehnološke intenzivne proizvodne pro- 
grame. Uresničitev teh premikov pa bo nedvomno 

zahtevala preverjanje nekaterih investicijskih pro- 
gramov, ki so pred izvajanjem, ob tem bo potrebno 
poiskati tudi druge možnosti za financiranje 
(skupna vlaganja) nekaterih objektov, zlasti cestnih 
povezav v Sloveniji. Prestrukturiranje slovenskega 
gospodarstva bo namreč možno le ob veliki restrik- 
tivnosti do vseh tistih programov, ki so zahtevni 
glede porabe energije, ki zahtevajo velika vlaganja, 
ogrožajo okolje in pomenijo nadaljevanje eksten- 
zivnega zaposlovanja. 

Osnutku družbenega plana je dodano poglavje o 
protiinflacijski politiki, ki opredeljuje osnovne 
smeri protiinflacijske strategije, po katerih je narav- 
nan ves družbeni plan, ki hkrati v svojih posamez- 
nih poglavjih predstavlja njihovo konkretizacijo. 

V tem trenutku pa še ni bilo moč upoštevati vseh 
tistih pripomb in zahtev, ki po svoji naravi in vse- 
bini sodijo v dogovor o temeljih družbenega plana 
in se morajo reševati v njegovem okviru. To velja 
predvsem za pripombe na področju gospodarske 
infrastrukture, ki imajo skupen imenovalec v dodat- 
nih zahtevkih po širjenju programa investicij. 
Naštevajo konkretne objekte, ki naj bi jih republiški 
plan upošteval ne glede na kriterije opredeljene v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 in ne glede na priori- 
tetni vrstni red, ki je bil dogovorjen v SlS-ih materi- 
alne proizvodnje, med njimi tudi objekte, ki niso 
republiškega pomena, kot so: regionalne ceste, 
daljinsko ogrevanje mest in vodovodi. Tovrstne šte- 
vilne pripombe so bile tudi na drugih gospodarskih 
sektorjih (stanovanjsko-komunalna gradnja, kmetij- 
stvo in živilska industrija ter turizem, zlasti pa na 
področju surovinskih dejavnosti). 

Vse tovrstne pripombe bodo lahko upoštevane le 
v okviru usklajevanja dogovora o temeljih plana. 
Kolikor se bodo podpisniki dogovora sporazumeli 
o izvajanju posameznih razvojnih nalog in zagoto- 
vili materialno podlago, bodo tovrstne zahteve 
lahko tudi smiselno upoštevane v družbenem 
planu SR Slovenije. 

V skladu z zahtevami ob razpravi je izvršni svet 
bolj razdelal in konkretiziral naloge in ukrepe na 
področju varstva okolja. Smiselno je upošteval tudi 
pripombe, ki se nanašajo na dobrine splošnega 
pomena, na njihovo zavarovanje, varovanje in 
sanacijo. Ni pa upošteval pripomb, ki bi pomenile 
spremembo sprejetega dolgoročnega plana in 
tiste, ki sodijo po svoji naravi v dogovor o temeljih 
plana. Pri presoji konkretnih zahtev po vključeva- 
nju dodatnih nalog s področja urejanja prostora in 
varstva okolja je Izvršni svet upošteval še sledeče 
kriterije: aH za dopolnitve družbenega plana obsta- 
jajo izdelani projekti ali programi; ali so predla- 
gane dopolnitve v skladu z obveznimi izhodišči 
dolgoročnega plana SR Slovenije; ali so predla- 
gane dopolnitve v skladu z dolgoročnimi in sred- 
njeročnimi planskimi dokumenti SIS, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena (npr. za 
cestno, železniško področje itd.); ali so nekatere 
dopolnitve v skladu z obstoječimi sektorskimi za- 
koni. 

Dopolnjen osnutek družbenega plana SR Slove- 
nije vsebuje tudi kartografski del. 



1. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV 
RAZVOJNE POLITIKE, SKUPNIH CILJEV IN 
NALOG DRUŽBENEGA RAZVOJA SR 
SLOVENIJE 

Obdobje 1986-1990 predstavlja prvo obdobje dolgoročnega 
plana SR Slovenije. Družbeni plan SR Slovenije pomeni kon- 
kretizacijo usmeritev in strategije dolgoročnega plana v 
prvem obdobju njegovega izvajanja in zagotavljanja pogojev 
za njegovo postopno uresničevanje. 

Prvo obdobje uresničevanja dolgoročnega plana se podalj- 
šuje uresničevanje prve etape dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, vanj pa moramo tudi že vtkati vzvode za 
uresničevanje druge etape. V teh okvirih postajajo možni 
planski cilji naš razvojni imperativ. Še posebej velja to za 
odpiranje Slovenije v širše družbeno-gospodarsko okolje - 
tako v Jugoslavijo kot v svet - za tehnološko in kadrovsko 
prenovo gospodarstva, za uveljavljanje realnih cen produkcij- 
skih tvorcev in s tem spreminjanje porabe produkcijskih tvor- 
cev v posameznih proizvodnjah ter gibljivost produkcijskih 
tvorcev med proizvodnjami in za dosledno uveljavljanje in 
razvijanje takih družbeno ekonomskih odnosov, ki bodo potr- 
jevali delavca kot ključnega akterja v procesu razširjene 
reprodukcije. Preraščanje možnih planskih ciljev v razvojni 
imperativ še dodatno terjajo materialne razvojne omejitve, s 
katerimi se moramo soočiti - dolgove moramo poravnati, 
začete procese sanacije v gospodarstvu moramo izvesti učin- 
kovito in do kraja. 

Pri opredeljevanju razvojnih usmeritev ciljev in. nalog druž- 
benega razvoja v naslednjih petih letih 1986-1990, izhajamo iz 
ocene dosedanjega razvoja v Sloveniji, Jugoslaviji in v svetu. 
Predvsem pa iz spoznanja o nujnosti uveljavitve tržnih zako- 
nitosti, ki na eni strani pomenijo ekonomsko prisilo k raci- 
onalnejšemu in učinkovitejšemu gospodarjenju, hkrati pa 
predstavljajo temeljni dejavnik spodbujanja in nagrajevanja 
boljšega in učinkovitejšega dela. Gospodarstvo mora v pri- 
hodnje začeti delovati na temelju ekonomskih kriterijev kot 
objektivno najustreznejšem okviru za uspešen razvoj samo- 
upravljanja ter krepitvi družbenega in materialnega polo- 
žaja delovnih ljudi in občanov. V razvojnih usmeritvah pa 
moramo stremeti k izgradnji odprtega gospodarstva, ki se 
bo lahko na ekonomskih osnovah vključevalo v medna- 
rodno delitev dela in k odločnejšemu tehnološkemu pre- 
strukturiranju v okviru katerega bomo dajali prednost tistim, 
ki bodo svoj razvoj osnovali predvsem na večjem koriščenju 
znanja, ne pa na osnovi obilnih energetskih, surovinskih, 
denarnih in zaposlitvenih vložkov, le na ta način bomo lahko 
zagotovili postopen izhod iz sedanjega tehnološkega zao- 
stajanja za razvitim svetom. 

1.1. Pogoji v svetu bodo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju še naprej neugodni. Po prognozah številnih medna- 
rodnih institucij se oživljanje svetovnega gospodarstva, ki se 
je začelo v drugi polovici obdobja 1981-1985, ne bo v enaki 
dinamiki nadaljevalo tudi v prihodnje. Predvideva' se sicer 
pozitivna, vendar skromna rast proizvodnje v industrijsko 
razvitih državah. Podobna so tudi predvidevanja za dežele 
SEV in za dežele v razvoju, kjer se enako kot v industrijsko 
razvitih deželah predvideva nekoliko hitrejša rast, kot je bila 
dosežena v letih po začetku recesije, vendar pa ne dovolj 
hitra, da bi omogočila ponoven vzpon v svetovni proizvodnji 
in svetovni trgovini. 

V industrijsko razvitejših državah se predvideva nadaljeva- 
nje začetih procesov prenove proizvodnih zmogljivosti zlasti v 
smeri najbolj propulzivnih programov, pa tudi v smeri revitali- 
zacije tradicionalnih proizvodnih programov, predvsem na 
osnovi uporabe najsodobnejše tehnologije. Ob tem se bodo 
že začeti procesi robotizacije proizvodnje in uporabe sodob- 
nih informacijskih tehnologij najverjetneje še okrepili. 

V skladu s tem je pričakovati, da bodo skromne možnosti, ki 
jih bodo v naslednjih petih letih predstavljali le nekoliko 
ugodnejši pogoji glede rasti svetovnega gospodarstva in nje- 
gove medsebojne menjave, lahko izkoristila le tista gospodar- 
stva, ki so bodisi bogata s cenenimi energetskimi in surovin- 
skimi viri, zlasti pa tista, ki bodo uspela v razvojno in tehnolo- 
ško zahtevnih in visoko produktivnih proizvodnjah in ki bodo 
v svojih proizvodih najbolj ovrednotila surovinske in energet- 
ske sestavine. 

1.2. V Jugoslaviji se za prihodnje srednjeročno obdobje 

predvideva ugodnejša dinamika rasti proizvodnje in družbe- 
nega proizvoda. Predvidena 4%-na rast družbenega proiz- 
voda je sicer nekoliko nižja od planirane rasti v obdobju 
1981-1985, ki je znašala 4,5, vendar pa bistveno večja od 
dosežene, ki v povprečju znaša okrog 1%. Vendar pa zao- 
strena razmerja v ekonomskih odnosih do tujine, ki se kažejo 
v visoki stopnji zadolženosti in omejenih možnostih korišče- 
nja tujih virov akumulacije v sledečem planskem obdobju 
narekujejo na ravni Jugoslavije koncipiranje razvojne politike, 
ki bo temeljila na večjem opiranju na lastne moči, s tem v 
zvezi na večjem aktiviranju zgrajenih zmogljivosti in razpolož- 
ljivih potencialov, ki bodo nadalje temeljila na realnem vred- 
notenju in boljši kombinaciji proizvodnih dejavnikov, na več- 
jem vplivu znanosti in tehnološkega napredka na rast proiz- 
vodnje in na učinkovitejšem gospodarjenju ob upoštevanju 
kriterjev svetovnega trga, na tej podlagi pa na krepitvi polo- 
žaja jugoslovanskega gospodarstva v mednarodni delitvi dela 
na kakovostnejših podlagah ter povečanju izvoza in ustvarja- 
nju možnosti za večje produktivno zaposlovanje in rast živ- 
ljenjskega standarda. V skladu s tem so tudi koncipirale 
razvojne usmeritve pričujočega družbenega plana SR Slove- 
nije, ki se zlasti opirajo na naslednje skupne razvojne cilje in 
naloge SFR Jugoslavije' za prihodnje srednjeročno obdobje: 
- premostitev zastoja v razvoju socialističnih samouprav- 

nih družbeno-ekonomskih odnosov, predvsem na osnovi 
popolnejšega odločanja delavcev v združenem delu o raz- 
voju sodobnih proizvajalnih sil; 

- občutno poboljšanje učinkovitosti gospodarstva Jugo- 
slavije kot osnove za pospešitev gospodarske rasti in rasti 
življenjskega standarda delovnih ljudi in občanov; 

- krepitev položaja gospodarstva Jugoslavije v mednarod- 
nih ekonomskih odnosih predvsem na osnovi njegove uspo- 
sobitve za izvoz blaga in storitev in njegovo učinkovitejše in 
bolj uravnovešeno vključevanje v mednarodno delitev dela; 

- uspešnejše reševanje produktivnega zaposlovanja in 
problema nezaposlenosti, posebej mladih izobraženih ka- 
drov; 

- uresničevanje skladnejšega regionalnega razvoja; 
- hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 

SAP Kosovo zaradi zmanjšanja razlik v stopnji njihove razvi- 
tosti glede na povprečje države; 

- izboljšanje in zaščita življenjskega in delovnega okolja; 
- nadaljnja posodobitev, krepitev in nadaljnje podružblja- 

nje sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite. 

1.3. Relativno hiter povojni razvoj SR Slovenije, nas je 
pripeljal do ravni razvitosti, ki ustreza srednje razvitim indu- 
strijskim deželam ter do stanja polne zaposlenosti, kot z 42% 
zaposlenega prebivalstva sodimo v sam svetovni vrh glede 
stopnje zaposlenosti. Vendar pa se hitremu razvoju v prete- 
klosti v konkretnem uresničevanju ni v enaki meri prilagajala 
tudi razvojna strategija in ukrepi, ki kljub izčrpanim virom za 
ekstenzivno rast niso izvršili prehoda v smeri intenzivnejšega 
gospodarjenja. Zaradi tega smo usihajoče izvore gospodar- 
ske rasti deloma nadomestili tudi z zadolževanjem v tujini. 
Visoka stopnja zunanje zadolženosti SFRJ, predstavlja enega 
od temeljnih problemov in pogojev ter omejitev nadaljnjega 
gospodarskega razvoja. Postopno zmanjšanje zunanje zadol- 
ženosti bo zato moralo predstavljati osnovno izhodišče tudi 
pri oblikovanju nadaljnjega razvoja v obdobju 1986-1990. 

Začeti proces prestrukturiranja v planskem obdobju 
1981-1985 v smeri dejavnosti, ki omogočajo intenzivno vklju- 
čitev v mednarodno menjavo predvsem z večjim izvozom, 
hitro tehnično-tehnološko posodabljanje proizvodnje ter ter- 
jajo visok delež ustvarjalnega in visoko kvalificiranega dela na 
eni in manjšo porabo surovinskih in energetskih vložkov na 
drugi strani že daje prve rezultate. Vseeno pa je proizvodna 
struktura slovenskega gospodarstva še vedno pretežno tradi- 
cionalna, s še vedno visoko udeležbo živega dela ter s še 
vedno majhno udeležbo razvojno zahtevnih in tehnološko 
intenzivnih proizvodenj. 

Spričo nujnosti kakovostnih sprememb v našem gospodar- 
jenju, nujnosti prehoda na višjo zahtevnejšo stopnjo razvoja, 
potrebe in nujnosti vključevanja v mednarodno menjavo, kar 
vse zahtevajo nesorazmerja dosedanjega razvoja, objektivni 
pogoji v svetu in Jugoslaviji, bo začeti proces prestrukturira- 

1. Osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986-1990. leta, 
Zvezni izvršni svet, Beograd, 19. oktobra 1985. 
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nja nujno nadaljevati in okrepiti tudi v prihodnje. Pri tem pa se 
proces prestrukuriranja ne bo srnel omejiti samo na področje 
gospodarstva in proizvodne strukture ampak bo moral v enaki 
meri zajeti tudi druga področja, kjer se bo prav tako morala 
spremeniti vsebina in kvaliteta delovnih programov. To zlasti 
velja za raziskovano in inovacijsko dejavnost ter za izobraže- 
vanje, katerih prilagajanje sodobnim zahtevam tvori pogoj za 
kvalitetnejši in učinkovitejši razvoj. 

Stabilizacijska prizadevanja v smeri usklajevanja vseh oblik 
porabe z razpoložljivimi sredstvi so v obdobju 1981-1985 
pripeljala do postopnega zmanjševanja deleža investicijskih 
vlaganj v družbenem proizvodu, tako, da se raven investicij v 
zadnjih letih že približuje ravni enostavne reprodukcije. Rela- 
tivno skromne investicijske možnosti, ki so se v dobršni meri 
izčrpavale v potrebnih energetskih in drugih infrastrukturnih 
vlaganjih so ne samo zoževale možnosti investiranja v smeri 
novih razvojno in tehnološko intenzivnejših programov, 
ampak so tudi oteževale in zavirale proces obnove in moder- 
nizacije obstoječih kapacitet, ki so že v pretežni meri zastarele 
in odpisane. Zato bo v sledečem planskem obdobju ob pre- 
strukturiranju nujno tudi začeti intenziven proces obnove in 
modernizacije, zlasti v smislu tehnološkega posodabljanja. To 
pa bo predvsem zahtevalo doseganje takšnih razmerij v delitvi 
dohodka, ki bodo omogočala hitrejšo rast akumulacije, hkrati 
pa omogočilo zaustavitev večletnega trenda upadanja realnih 
osebnih dohodkov in njihovo postopno realno rast. Večletno 
zaporedno padanje realnih osebnih dohodkov namreč ne 
samo predstavlja samooviro za spodbujanje boljšega in 
ustvarjalnejšega dela, temveč tudi že resno prizadeva življenj- 
sko raven delovnih ljudi in občanov. 

Pomanjkanje energetskih in surovinskih virov v SR Sloveniji 
narekuje večjo naravnanost v varčevanje z energijo in surovi- 
nami, večjo in boljšo finaiizacijo izdelkov, večje ovrednotenje 
porabljenih surovin in energije, pa tudi ponovno rabo in 
predelavo nekaterih prozvodov in odpadkov. Po drugi strani 
pa bo nujno tudi več vlagati v raziskovanje novih surovinskih 
in energetskih nahajališč in virov v republiki ter v priprave za 
izkoriščanje nekaterih neizkoriščenih vodnih zmogljivosti. V 
ta okvir sodijo tudi prizadevanja za trajno in stabilno zagotav- 
ljanje surovin in energije drugod po državi in tujini. Poseben 
pomen ima izkoriščanje možnosti za večjo proizvodnjo hrane. 

1.4. Ekonomska nestabilnost je postala značilen, najbolj 
zapleten in občutljiv problem našega-razvoja. Izredno visoka 
stopnja inflacije na prehodu v novo srednjeročno plansko 
obdobje otežuje uveljavljanje kakršnihkoli pogojev in kriteri- 
jev za racionalno ekonomsko odločanje in s tem negativno 
vpliva na kvaliteto gospodarjenja kot tudi na gospodarski in 
družbeni razvoj nasploh. Ob tem pa tudi povzroča kopičenje 
najrazličnejših fiktivnih virov za porabo, naraščanje nelikvid- 
nosti v organizacijah združenega dela, kopičenje nepokritih 
devizno-tečajnih razlik in otežuje saniranje nakopičenih pro- 
blemov velikih'izgubašev. Stabilizacijska politika mora zato v 
naslednjem srednjeročnem obdobju postati temeljna prvina 
razvojn^ politike, ki naj prispeva k intenzivnejšemu in hkrati 
kvalitetnejšemu gospodarskemu razvoju. Družbeni plan SR 
Slovenije v obdobju 1986-1990 bo zato moral biti prven- 
stveno plan sanacije. 

Usmeritve dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije zato tvorijo izhodiščno usmeritev pri oblikovanju ciljev in 
razvojnih nalog v bodoče in sicer v smislu: normalizacije 
gospodarskih tokov reprodukcije in upočasnitve rasti cen; 
zmanjšanja stopnje zadolženosti do tujine; ponovnega in 
temeljitega zasuka k intenzivnemu, stabilnemu in dinamič- 
nemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejavnikov in v smislu 
uveljavitve valorizacijskega sistema, ki bo na osnovi delovanja 
ekonomskih zakonitosti nagrajeval predvsem tržno zanimivo, 
produktivno, rentabilno in ekonomično proizvodnjo. 

1.5. Nakazane razmere v mednarodnem in jugoslovanskem 
merilu ter razvojni problemi dosedanjega razvoja v SR Slove- 
niji in visoka stopnja gospodarske nestabilnosti, ki se kaže v 
inflaciji, predstavljajo osnovne značilnosti situacije v kateri 
bomo začeli uresničevati dolgoročne razvojne cilje SR Slove- 
nije, ki so: 

— izboljšanje kvalitete življenja in dela ter krepitev družbe- 
nega in materialnega položaja delovnih ljudi in občanov, ki 
mora temeljiti na delu in rezultatih živega in minulega dela in 
na zagotavljanju dinamične gospodarske rasti ha kakovostnih 
osnovah; 

- razvoj socialističnega samoupravljanja v katerem bodo 
delavci in delovni ljudje vse bolj neposredno obvladovali 
pogoje in rezultate svojega dela in družbene reprodukcije, kar 
bo osnova za hitrejše uveljavljanje samoupravnih proizvodnih 
odnosov ter sprememb v njihovem samoupravnem material- 
nem položaju, vedenju in zavesti; 

- vsestransko, celovito in kakovostno zadovoljevanje člo- 
vekovih osebnih, družbenih, materialnih, socialnih, kulturnih 
in bivalnih potreb in interesov; 

- polna zaposlenost, ki bo temeljila na dinamičnem pro- 
duktivnem zaposlovanju, kar bo omogočilo zaposlitev vseh za 
delo sposobnih prbivalcev; 

- zagotovitev spodbudnejših pogojev in razmer za razvoj 
znanosti, tehnike, tehnologije, izobraževanja, organizacije 
dela in informatike z nujnim izborom in usmeritvijo na tista 
področja, kjer bomo mogli ustvariti sposobna inovativna 
jedra; 

- zagotovitev pogojev za čim ugodnejšo razmestitev eko- 
nomskih in socialnih aktivnosti v prostoru, predvsem na 
osnovi ovrednotenja specifičnih prednosti posameznih 
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, kadrovskega in 
ustvarjenega bogastva; 
- ohranitev ekološkega ravnotežja in naravnih virov z 

doslednim odpravljanjem in preprečevanjem žarišč onesna- 
ževanja, zavarovanja krajinskih značilnosti ter naravne in kul- 
turne dediščine; 
- skladnejši regionalni razvoj ob upoštevanju prednosti in 

omejitev posameznih območij, ki izhajajo iz njihovega narav- 
nega, demografskega in družbenega bogastva; 

- utrjevanje varnosti in neodvisnosti SFR Jugoslavije, tako 
da se bodo delovni ljudje in občani, slovenski narod in itali- 
janska in madžarska narodnost skupaj z drugimi narodi in 
narodnostmi Jugoslavije uveljavljali kot enakopraven subjekt 
v družbi narodov sveta. 

2. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA SR 
SLOVENIJE 

Upoštevaje izhodišča za opredelitev razvojne politike, v tem 
okviru pa zlasti cilje dolgoročnega družbenega plana SR 
Slovenije, ki poudarjajo krepitev družbenega in materialnega 
položaja delovnih ljudi in občanov kot temeljni razvojni cilj ter 
upoštevaje možnosti in pogoje razvoja SR Slovenije v tem 
srednjeročnem obdobju so temeljni cilji družbenega plana SR 
Slovenije.za obdobje 1986-1990 sledeči: 

2.1. Razvoj in poglabljanje samoupravnih 
odnosov 

Za urejanje vseh ključnih vprašanj družbene reprodukcije, 
predvsem pa za krepitev dolgoročneje zasnovanega samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev na dohodkovnih teme- 
ljih ter krepitev družbene inovacijske sposobnosti in za dose- 
ganje skupnih razvojnih ciljev v SR Sloveniji in SFR Jugosla- 
viji, bomo nadalje krepili in spodbujali razvoj in poglabljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, tako da bomo 
krepili avtonomijo gospodarskih subjektov, uveljavljali 
odgovornost in riziko pri poslovanju ter tržno vrednotnje 
proizvodnje. 

Potrebne bodo spremembe in dopolnitve v zvezni in repu- 
bliški zakonodaji ter nekaterih sestavin političnega'sisterna. 
Osrednjo pozornost bomo namenili čim bolj popolni konkreti- 
zaciji najpomembnejših delov družbeno ekonomskega 
sistema, zlasti pa nadaljnjemu razvijanju koncepcije dohodka 
kot temeljnega motiva za delo in gospodarjenje, doslednemu 
uresničevanju pravic in obveznosti iz minulega dela, odno- 
som planiranja, pridobivanja, razporejanja dohodka, čistega 
dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke. V ta namen 
bodo samoupravno organizirani delavci v združenem delu, 
njihovi samoupravni organi ter družbenopolitične organiza- 
cije oblikovali, zagotavljali in izvajali potrebne strokovne in 
mobilizacijske aktivnosti. 

2. 2. Intenzivnejša usmeritev v izvoz 
Za uresničevanje dolgoročne usmeritve, da mora vključitev 

v mednarodno menjavo postati poglaviten dejavnik stalne 
gospodarske rasti in družbenega razvoja, moramo v obdobju 
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1986-1990 doseči bistveno večjo odprtost v menjavi in prido- 
bivanju tehnološkeaa znanja ter vsaj za 2,3 krat hitrejšo rast 
izvoza blaga in storitev od rasti družbenega proizvoda, predv- 
sem na trge s konvertibilno valuto. S tem bo zagotovljen 
selektivnejši vpliv zunanjih trgov na pogoje gospodarjenja, 
kar bo spodbudilo uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov raz- 
voja. Na ta način bomo tudi povečevali devizni priliv in tako 
zagotovili odplačevanje zunanjih dolgov in relativno zmanjša- 
nje zadolženosti do leta 1990. Povečani delež izvoza, v druž- 
benem proizvodu, bo tudi omogočil boljšo oskrbo z uvoznimi 
dobrinami, predvsem repromaterialom in opremo. 

Takšna usmeritev zahteva sistematično razvijanje proizvod- 
nje, ki se mora po kvaliteti, ceni in strukturi uveljavljati na 
tujem trgu, obenem pa zahteva zavestno ustvarjanje razmer, 
ki spodbujajo materialna, tehnično-tehnološka, raziskovalna, 
kadrovska in organizacijska prizadevanja vse družbe. 

Usmeritev v izvoz bomo uresničevali tako s povečevanjem 
izvoza blaga kot z bistvenim povečanjem izvoza storitev, zlasti 
turističnih. 

2.3. Hitrejša in stabilnejša gospodarska rast 
Zaustaviti moramo dosedanji trend upadanja gospodarske 

rasti in doseči temeljit zasuk k intenzivnemu, stabilnemu in 
dinamičnemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejavnikov. 
Hitrejšo rast bo moč dosegati predvsem s popolnejšim koriš- 
čenjem razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti in delovnega 
časa ter z aktiviranjem investicij v toku in v manjši meri z 
novimi investicijami. Na drugi strani pa bo moč dosegati 
hitrejšo rast s preusmerjanjem proizvodnje v konvertibilni 
izvoz in z večjim izkoriščanjem primerjalnih prednosti Slove- 
nije (učinkovitejša izraba kmetijskega prostora, obmejne lege 
in geoprometnega položaja). Hitrejša rast družbenega proiz- 
voda bo tako slonela predvsem na hitrejši rasti produktivnosti 
in le v manjši meri na osnovi rasti zaposlovanja. 

To bo prispevalo k vzpostavljanju stabilnejših blagovno- 
denarnih odnosov, postopnem povečanju razpoložljivih inve- 
sticijskih sredstev, ki so v zadnjih letih v povprečju mogočala 
le enostavno reprodukcijo, pa tudi k zaustavitvi dosedanjega 
trenda upadanja življenjskega standarda in njegovi ponovni 
rasti. 

2.4. Pospešeno tehnološko posodabljanje 
kot osnova razvojne preobrazbe 

Za uresničevanje dolgoročnih usmeritev glede oblikovanja 
gospodarske strukture, ki omogoča dolgoročnejše ustvarja- 
nje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva, 
bomo nadaljevali in okrepili selektivno politiko usmerjanja 
razpoložljivih investicijskih sredstev tako pri gradnji novih 
zmogljivosti kot tudi pri zamenjavi že iztrošenih kapacitet 
predvsem v smeri tehnološko in razvojno intenzivnih in raču- 
nalniško vodenih proizvodnih procesov, ki bodo omogočili 
konkurenčen nastop na svetovnem trgu in s tem večji izvoz 
izdelkov višje stopnje predelave. Posebna pozornost bo 
namenjena programom v elektroniki, strojegradnji in kemiji, 
ki bodo podlaga za nadaljnji razvoj programov v drugi indu- 
striji in na drugih področjih. 

Proces razvojne preobrazbe bo temeljil na večji potrebi 
gospodarstva po vključevanju znanosti in izobraževalnega 
dela v poslovni proces. Raziskovalne zmogljivosti bomo 
usmerili v inoviranje proizvodnih programov za prodor na 
svetovni trg in za uvajanje novih tehnologij. Pogoje za prehod 
na višjo tehniško-tehnološko raven in kakovostnejše upravlja- 
nje bomo postopno ustvarjali s pretokom raziskovalnih 
kadrov med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi, ob 
ustrezni preobrazbi visokega šolstva in programov raziskav 
skupnega pomena. Več bomo vlagali v vzgojo in usposablja- 
nje strokovnjakov za tehnološko prestrukturiranje gospodar- 
stva in za nadaljnji razvoj poslovanja in upravljanja in občut- 
neje povečali obseg podiplomskega izobraževanja na nara- 
voslovno-tehničnem področju. 

Zagotovili bomo razvoj intenzivnejše pridelave hrane in 
pridobivanja energije, upoštevaje ekonomsko upravičenost 
njune proizvodnje. Posebno pozornost bomo namenili raci- 
onalni porabi energije in surovin, pri čemer bomo v največji 
možni meri uporabljali tudi sekundarne surovine in nekon- 
vencionalne vire energije. Smotrneje bomo izkoriščali razpo- 
ložljive naravne vire in danosti ter geopolitični položaj za 
povečanje mednarodnih storitev v prometu in turizmu. 

2.5. Boljši pogoji življenja in dela kot spodbuda 
produktivnosti dela 

Življenjski standard se bo zboljševal skladno z možnostmi, 
ki jih bo dajal ustvarjeni dohodek. Hkrati pa mora njegovo 
povečevanje pomeniti vzpodbudo za boljše delo, večjo ustvar- 
jalnost in večjo odgovornost pri delu. 

Socialna politika bo naravnana v spreminjanje družbeno- 
ekonomskih odnosov in bo tako spodbujala vsestranski raz- 
voj družbe, osebnosti ter doseganje materialnih in socialnih 
razvojnih ciljev. Zato si bomo prizadevali, da bo socialna 
politika vse bolj temeljila na rezulatih dela, na uveljavljanju 
ustvarjalnosti in nadaljnji humanizaciji odnosov med ljudmi, 
ob upoštevanju upravičene solidarnosti in vzajemnosti, 
delovni in ustvarjalni prispevek k celovitemu razvoju družbe 
mora postati merilo družbenoekonomskega položaja človeka 
in spodbuda za njegovo nadaljnje delo in ustvarjalnost. 

2.6. Skladnejši regionalni razvoj 
Nadaljevali bomo s pospeševanjem skladnejšega regional- 

nega razvoja in s hitrejšim razvojem manj razvitih, še posebej 
obmejnih in narodnostno mešanih območij. Zaradi ohranitve 
poselitve bomo z ukrepi ekonomske in socialne politike 
izboljšali življenjske in delovne razmere tudi na hribovitih 
območjih. Odpravljali bomo razvojna protislovja na nekaterih 
razvitih območjih, ki izhajajo iz dosedanjega enostranskega 
razvoja in iz njihove gospodarske strukture, ki je premalo 
prilagojena dolgoročnim razvojnim potrebam. Politiko poli- 
centričnega razvoja bomo dosledno uresničevali z razmeji- 
tvijo vloge republiškega, regionalnih in pomembnejših lokal- 
nih središč 

2.7. Smotrna raba prostora in varovanje dobrin 
splošnega pomena 

Razvoj v prostoru bomo usmerjali tako, da bo raba zemljišč 
usklajena s potrebami razvoja dejavnosti, ki so odvisne od 
naravnih pogojev. V skladu z usmeritvami dolgoročnega 
plana bomo za vsa zemljišča določili namensko rabo. V tem 
okviru bo imelo prednost izboljšanje in varovanje kvalitetnih 
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo in varovanje naravnih virov 
ter naravne in kulturne dediščine. 
2.8. Varovanje in izboljšanje človekovega okolja 

Ohranjanje zdravega okolja in varovanje ekološkega ravno- 
težja je trajen cilj našega razvoja. V skladu z dolgoročnimi 
potrebami bomo aktivneje kot v dosedanjem razvoju sanirali 
zlasti kritična območja onesnaženosti ter preprečevali nasta- 
janje novih, čemur bo podrejena tudi razmestitev ekološko 
občutljivih dejavnosti v prostoru in uveljavljanje varstvenih 
ukrepov. Varstvo okolja in izboljševanje njegove kvalitete bo 
sestavni del ravnanja samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter občanov pri sprejemanju odločitev in vsakodnevnega 
življenja in dela. 

2.9. Nadaljnja krepitev sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

Z uresničevanjem ekonomskih, političnih in drugih temelj- 
nih ciljev in nalog celotnega družbenega razvoja bomo zago- 
tavljali in še naprej nenehno povečevali obrambno in samo- 
zaščitno moč družbe. Varnost in neodvisnost SFR Jugoslavije 
bo tudi naprej poroštvo, da se bo slovenski narod skupaj z 
drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije z naprednim 
notranjim razvojem in krepitvijo neuvrščene politike enako- 
pravno uveljavljal v družbi narodov sveta. 

3.0. Materialna razmerja v družbeni reprodukciji 
3.1 Za uresničevanje skupnih ciljev in nalog družbenega 

razvoja SR Slovenije bo v obdobju 1986-1990 potrebno in 
možno doseči naslednje globalne materialne okvire in pro- 
porce razvoja:2 

- rast realnega družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva v globalu za 3.5% povprečno letno predvsem na 

2. Gre za narodnogospodarske proporce, ki veljajo kol povprečje oziroma glo- 
balne usmeritve za SR Slovenijo, ne pa tudi kot neposredni okviri oziroma 
merilo za ravnanje posameznega subjekta planiranja. Možnosti razvoja bodo 
od subjekta do subjekta precej različne. 

priloga poročevalca 
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osnovi boljšega izkoriščanja proizvodnih potencialov, ki jih 
bo možno aktivirati z boljšo oskrbo s surovinami, reprodukcij- 
skim materialom in rezervnimi deli, z aktiviranjem investicij v 
teku, s povečanjem obsega izmenskega dela, izboljšanjem 
kvalitete in asortimana proizvodnje in novih investicij, ki bodo 
morale ob izboljšanju učinkovitosti investiranja omogočiti 
povečanje zlasti izvozne proizvodnje bo konkurenčna na tujih 
trgih, ki bo dajala večji dohodek na delavca in na vložena 
sredstva; 

- rast proizvodnje, zlasti v industriji, bo v bistveni meri 
pogojena z nadaljnjo rastjo izvoza blaga in storitev, ki ga 
bomo morali povečevati realno za okoli 6% letno, izvoz na 
konvertibilno področje pa za okoli 8% letno. Taka izvozna 
dinamika je pogojena z okoli 5% letno realno rastjo zvoza 
blaga in storitev;3 

- z racionalnim gospodarjenjem in večjim varčevanjem pri 
materialnih stroških, ob upoštevanju realnega vrednotenja 
energetskih in surovinskih vložkov, moramo zaustaviti 
poslabševanje ekonomičnosti poslovanja, kar bo omogočilo v 
globalu povprečno okoli 3,5% letno realno rast bruto 
dohodka v gospodarstvu. (Dohodka, povečanega za amortiza- 
cijo), doseženi dohodek gospodarstva pa bo spričo hitrejše 
rasti sredstev amortizacije v globalu realno porastel za okoli 
3,2% letno; 

- povečanje zaposlenosti v združenem delu za okoli 1,2% 
letno, predvsem na obstoječih, ekonomsko racionalnih zmog- 
ljivostih z večanjem izmenskega dela, kar bo ob večji racional- 
nosti pri gospodarjenju z živim in minulim delom omogočilo 
rast produktivnosti dela v gospodarstvu za okoli 2,3% letno 
oziroma bistveno povečano udeležbo produktivnosti v prira- 
stu družbenega proizvoda na okoli 60%, 

- sprememba odnosa med akumulacijo in sredstvi za 
porabo v prid povečanja deleža akumulacije v delitvi dohodka 
in sicer od 19,3% v letu 1985 na okoli 20,3% v letu 1990. Ob 
doseganju planiranega družbenega proizvoda bodo sredstva 
za bruto osene dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb v globalu naraščala skladno z 
rastjo doseženega dohodka, realni osebni dohodki na zapo- 
slenega v gospodarstvu pa za okoli 1% letno; 

- razpoložljiva sredstva za materialne naložbe bodo omo- 
gočala hitrejšo rast proizvodnih investicij od rasti družbe- 
nega proizvoda, tako da bo delež proizvodnih investicij v 
osnovna sredstva v družbenem proizvodu leta 1990 znašal 
okoli 15,2%. 
Osnovni kazalci materialnih okvirov in proporcev razvoja so 
naslednji: 
  - v cenah 1985 

ocena plan 
1981-19851986-1990 

1980 Ocena 
1985 

Plan 
1990 

Stopnje rasti v %: 
Družbeni proizvod tem: 
industrija 
kmetijstvo 
Zaposleni v združenem delu 
Produktivnost dela v gospodarstvu 

Izvoz blaga in storitev 
Od tega: konvertibilni izvoz 
Uvoz blaga in storitev 
Od tega: konvertibilni uvoz 
Pokritje uvoza blaga 
z izvozom blaga v % 
Razpoložljiva sredstva 
za končno potrošnjo v 
Življenjski standard v tem: 
- osebna potrošnja 
- družbeni standard 
Investicije v osnovna sredstva v tem: 
- proizvodne investicije 

0,5 
1,6 
2,0 
1,0 

-0,7 
' 7,5 

9,0 
-2,0 
- 1,5 

97% 

SR Sloveniji 
- 4,4 
-3,8 
- 6,9 
- 9,0 
-9,6 

3,5 
4,0 
2,5 
1.2 
2.3 
5,8 
8.0 
5,2 
6,2 

108% 

- 1,0 
3,5 
3.5 
3.1 
4,8 
5.6 

Primerjava z družbenim proiz- 
vodom (v %): 
Neto plasmani in odlivi sred- 
stev v tujino 
Neto plasmani in odlivi sred- 
stev v federacijo in druge SR in 
SAP 
Sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela5 

Razpoložljiva sredstva za 
končno potrošnjo v SR Slove- 
niji 
Osebna potrošnja 
Investicije v osnovna sredstva 
V tem: - proizvodne investici- 
je 
- neproizvodne investicije 
Od tega: - stanovanjska grad- 
nja 
Prirast zalog6 

V tem: - fizični prirast zalog 
- finančna konsolidacija in 
druge razlike 
Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 
- SIS družbenih dejavnosti 
V tem: - socialni prejemki 
- družbene dejavnosti 
- SPIZ 
Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb v SR Sloveniji 

+0,6 

-7,4 

93,2 
44,7 
28,7 

19,2 
9.5 

5.6 
12,1 

18,4 
12,2 
2,0 

10,2 
6,2 

5,4 

-2,1 

-7,2 

2,1 

88.6 
36.7 
19,2 

13,0 
6.2 

4.3 
24,0 

16,8 
10,57 

1.2 
8,7 
6.3 

3,2 

-2,3 

-7,9 

1,6 

88,2 
36,7 
21.4 

15,2 
6,2 

4,0 
21.5 

2,0 

19,5 

18,5 
9,9 
1,2 
8,7 
8,6 

3,2 

3.2. Razmerja na področju oblikovanja 
družbenega proizvoda, menjave s tujino in 
oblikovanja razpoložljivih sredstev za končno 
potrošnjo 

3.2.1. Na osnovi dohodkovno bolj uspešnih proizvodenj in 
upoštevaje sedaj znane pogoje, omejitve in možnosti razvoja 
SR Slovenije bo v obdobju 1986-1990 moč doseči v globalu 
okoli 3,5% letno realno rast družbenega proizvoda celotnega 
slovenskega gospodarstva. Osnovni nosilec gospodarske 
rasti bo tudi v tem srednjeročnem obdobju industrijska proiz- 
vodnja, ki bo v globalu porasla za okoli 4% letno, proizvodnja 
v kmetijstvu bo naraščala za okoli 2,5% letno. Obseg proiz- 
vodnje v gradbeništvu se bo ob nekoliko ugodnejših investi- 
cijskih možnostih povečal zA okoli 3% letno, fizični obseg 
dejavnosti v prometu pa za okoli 3,5% letno. Nadpovprečna 
rast proizvodnje oziroma prometa bo dosežena v gostinstvu 
in turizmu - okoli 4% letno ter v proizvodni obrti oziroma 
drobnem gospodarstvu - okoli 7%, ki bo v tem srednjeroč- 
nem obdobju postala pomembnejši dejavnik gospodarske 
aktivnosti. 

3.2.2. Rast družbenega proizvoda bo pogojena predvsem z 

3. Te projekcije, zlasti še rast Izvoza na konvertibilno področje, so pogojene z 
uveljavitvijo stališč SR Slovenije pri sistemskih spremembah na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. 
5. Pokrivanje izgub, saniranje Izgubaiev, pokrivanje tečajnih razlik v gospo- 
darstvu in bankah. 
6. Takšno povečanje deleža prirasla vrednosti zalog v družbenem proizvodu v 
obdobju 1980-1985 ni le odraz fizičnega povečanja zalog, pač pa predvsem 
posledica visoke in stalno rastoče inflacije, ki je ob nenehnem zmanjševanju 
učinkovitosti poslovanja z obratnimi sredstvi in možnostih, ki jih je dajal sistem 
obračuna dohodka iz družbenega proizvoda (da se s povečanjem vrednosti 
zalog ustvarja fiktivno večji dohodek oziroma družbeni proizvod) omogočala 
stalno povečevanje deleža vrednosti zalog v družbenem proizvodu. 
7. Sredstva za leto 1985, ki se upoštevajo kot Izhodišče za Izračun sredstev v 
obdobju 1986-1990, so nižja in znašajo 9,9% družbenega proizvoda. 

4. V tem času je še vrsta nejasnih, nedogovorjenih oziroma nedorečenih elemen- 
tov. ki bodo pomembno vplivali na možne materialne okvire in proporce razvoja in 
s tem na biiančne izračune razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. V tej fazi priprave družbenega plana SR Slovenije 
namreč še nismo razpolagali z novejšimi bilančnimi izračuni, in projekcijami, ki 
naj bi bile podlaga za novi osnutek družbenega plana Jugoslavije za naslednje 
pet letno obdobje, ki ga je Zvezni izvršni svet v teh dneh dal v javno razpravo in 
ki v precejšni meri spreminja odnos do reševanja centralnih problemov razvoja 
jugoslovanskega gospodarstva in celotnega združenega dela. ter postavlja kot 
obvezno strateško nalogo v naslednjem obdobju sanacijo zunanje ekonom- 
skega in notranjega finančnega položaja gospodarstva, bank in ostalih segmen- 
tov združenega dela, ki naj bi imela za cilj tudi bistveno znižanje inflacije do 

konca petletja zato v tem času tudi še ni možno ocenjevati, kakšne bodo 
materialne obveznosti, ki bodo izhajale iz družbenega plana Jugoslavije oziroma 
iz najavljenega celovitega programa finančne sanacije jugoslovanskega gospo- 
darstva. Prav tako še niso znane obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna v 
naslednjem petletnem obdobju in niso dogovorjene obveznosti do manj razvitih 
SR in SAP Kosovo. Na področju odnosov s tujino v tem času tudi še niso znani 
oziroma opredeljeni možni okviri za novo zadolževanje Jugoslavije v naslednjem 
petletnem obdobju. Prav tako še niso jasne dejanske možnosti reprogramiranja 
oziroma refinanciranja inozemskih posojil, ki zapadejo v naslednjem petletnem 
obdobju Poleg tega v tem času še vedno poteka usklajevanje nekaterih poglavit- 
nih sistemskih rešitev na zvezni ravni, zlasti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino in v bančništvu, ki utegnejo imeti precejšnje učinke na materialna gibanja v 
prihodnjih letih. 



gibanji na področju ekonomskih odnosov s tujino. Za dosega- 
nje predvidene gospodarske rasti, zlasti še proizvodnje v 
industriji, bomo morali doseči okoli 6% letno realno rast 
celotnega izvoza blaga in storitev oziroma 8% rast izvoza 
blaga in storitev na konvertibilno področje. Celotna vrednost 
izvoza blaga in storitev se bo tako povečala od okoli 2,8 
milijarde $ v letu 1985 na okoli 4,5 milijarde $ v letu 1990. 
Delež izvoza blaga in storitev v družbenem bruto proizvodu pa 
se bo povečal za okoli 16% v obdobju 1981—1985 na okoli 20% 
v tem srednjeročnem obdobju. Taka rast izvoza bi zadoščala8 

za pokrivanje odplačil zapadlih obveznosti SR Slovenije do 
tujine in omogočala v globalu okoli 5% letno realno rast uvoza 
blaga in storitev. V tem okviru bomo za doseganje planirane 
proizvodnje morali zagotoviti okoli 5% letno realno rast uvoza 
surovin in reprodukcijskega materiala, kar bo zadoščalo za 
normalno oskrbljenost obstoječih in novih proizvodnih zmog- 
ljivosti, ter okoli 15% povprečno letno realno rast uvoza 
opreme s konvertibilnega področja, tako da se bo delež 
opreme v uvozu blaga povečal od okoli 9% v letu 1985 na 
okoli 17% v 1990. letu. S takim uvozom opreme bomo zago- 
tavljali najnujnejše zamenjave, ob katerih se iztrošenost kapa- 
citet v globalu ne bo še nadalje poslabševala in v okviru 
razpoložljivih investicijskih sredstev tudi opremo za nove 
zmogljivosti. 

V obdobju 1986-1990 bomo ustvarili presežek v bilanci 
menjave blaga in storitev, ki bo v 1990. letu znašal okoli 9,5% 
družbenega proizvoda. 

V kreditnih odnosih s tujino bo prišlo do večjih odplačil za 
posojila SR Slovenije in Jugoslavije iz preteklih let, kot bodo 
možnosti za dodatno zadolževanje v tujini. Hkrati bo treba 
uporabiti tudi večji delež razpoložljive domače akumulacije za 
kreditiranje prodaje na tujih trgih in za skupne naložbe v 
tujini. Zato bo tudi v obdobju 1986-1990 prišlo do neto odliva 
sredstev oziroma plasmajev v tujino v višini okoli 2% celot- 
nega družbenega proizvoda SR Slovenije. V okviru možnosti 
pridobivanja dodatnih sredstev iz tujine pa si bomo prizade- 
vali za čim večja dodatna kvalitetna sredstva na osnovi skup- 
nih vlaganj. 

3.2.3. Slovensko gospodarstvo bo namenilo za povezovanje 
z gospodarstvi drugih republik in pokrajin v obliki združeva- 
nja sredstev, skupnih naložb in drugih dolgoročnih plasmajev 
za kreditiranje prodaje okoli 2,1% družbenega proizvoda, to je 
približno toliko, kot v zadnjih letih tekočega srednjeročnega 
obdobja. 

Za pokrivanje obveznosti do manj razvitih SR in SAP 
Kosovo bo v tem petletju treba nameniti 1,33% družbenega 
proizvoda združenega dela9. Za pokrivanje splošnih družbe- 
nih potreb federacije bq v tem petletju treba v globalu name- 
niti okoli 4,3% družbenega proizvoda. Tudi v prihodnjih letih 
bo potrebno oblikovati solidarnostna sredstva za odpravo 
posledic katastrofalnih nesreč v nekaterih območjih Jugosla- 
vije. Skupaj bodo neto plasmani v druge republike in avto- 
nomni pokrajini in zagotavljanje sredstev za delovanje fede- 
racije v tem petletnem obdobju znašali okoli 8,1% celotnega 
družbenega proizvoda v SR Sloveniji. 

3.2.4. Upoštevaje navedene usmeritve in obveznosti, ki jih 
bo imela SR Slovenija v tem petletnem obdobju do tujine ter 
do federacije in drugih SR in SAP, bodo skupni odlivi sredstev 
iz SR Slovenije znašali okoli 10% družbenega proizvoda SR 
Slovenije (v primerjavi z okoli 9,8% v obdobju 1981-1985), 
tako da bo v SR Sloveniji globalno razpoložljivih okoli 90% 
ustvarjenega družbenega proizvoda'0. Od tega bo za finančno 
sanacijo, to je za pokrivanje izgub in tečajnih razlik v gospo- 
darstvu in bankah v SR Sloveniji v tem petletju treba v globalu 
nameniti okoli 1,5% družbenega proizvoda. Tako bo za vse 
oblike končne potrošnje v tem petletnem obdobju ostalo na 
razpolago v globalu okoli 88% družbenega proizvoda; rast 
skupno razpoložljivih sredstev za vse oblike končne potrošnje 
pa bo znašala okoli 3,4% poprečno letno. 

Dosedanje zmanjševanje deleža razpoložljivih sredstev za 
končno potrošnjo v družbenem proizvodu se bo v tem petlet- 

8. Ob pogoju, da bodo uveljavljena stališča SR Slovenije pri sistemskih reši- 
tvah na področju ekonomskih odnosov s tujino. 
9. Dogovarjanje o tem še poteka. 
10. V teh izračunih pa niso upoštevani možni učinki, ki bodo izhajali iz najavlje- 
nega zveznega programa celovite finančne konsolidacije jugoslovanskega 
gospodarstva, bank in drugih uporabnikov družbenih sredstev, ki bi lahko v 
precejšnji meri vplivali na drugačne odnose v oblikovanju in razporeditvi razpo- 
ložljivih sredstev v SR Sloveniji. 

nem obdobju postopoma zaustavilo, s tem da se bo ta delež v 
prvih letih tega petletja še nekoliko zmanjšal, nato pa se bo 
postopoma povečal in leta 1990 dosegel okoli 88,2% družbe- 
nega proizvoda. Ob nujnem prestrukturiranju oblik finalne 
porabe, zlasti v smeri zmanjšanja deleža zalog v družbenem 
proizvodu (na osnovi racionalnejšega koriščenja in povečanja 
hitrosti obračanja obratnih sredstev), bodo lahko ostale 
oblike končne porabe rasle v globalu skladno z rastjo družbe- 
nega proizvoda. V tem okviru bo rast investicijske porabe 
znašala v povprečju okoli 4,8% letno in tekoče porabe okoli 
3,5% letno, kar pa je v bistveni meri odvisno od uresničevanja 
planirane rasti družbenega proizvoda. V kolikor bi namreč 
nastopile razmere, ko planirane gospodarske rasti ne bi bi jo 
moč doseči, pa bo pri izvajanju družbenega plana nujno voditi 
politiko počasnejše rasti tekoče porabe od rasti družbenega 
proizvoda, da bi lahko ohranili planirano raven razširjene 
reprodukcije kot najnujnejše osnove za prestrukturiranje go- 
spodarstva. 

3.3. Ustvarjanje in razporejanje dohodka 
gospodarstva 

Pri oblikovanju dohodka moramo na osnovi racionalnej- 
šega gospodarjenja in varčevanja pri materialnih in drugih 
stroških doseči, da porabljena sredstva v gospodarstvu v 
globalu ne bodo več naraščala hitreje od rasti celotnega 
prihodka. 

Da bi zagotovili realnejše in hitrejše obnavljanje osnovnih 
sredstev v materialni proizvodnji, bo amortizacija realno 
naraščala hitreje od rasti dohodka, to je okoli 5% letno. Tako 
bo v gospodarstvu SR Slovenije dosežena okoli 3,2% letna 
realna rast dohodka. 

Pri razporejanju doseženega dohodka moramo še nadalje 
izboljševati dosežene relativne odnose med akumulacijo in 
tekočo porabo ob hkratnem uresničevanju politike realne 
rasti sredstev za bruto osebne dohodke ter za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb v skladu z rastjo dose- 
ženega dohodka, kar pa zahteva, da ostale zakonske, pogod- 
bene in samoupravno dogovorjene obveznosti, ki jih gospo- 
darstvo pokriva iz dohodka, v globalu rastejo počasneje od 
rasti dohodka oziroma, da s programom nadaljnjega zmanj- 
ševanja teh obveznosti omogočimo gospodarstvu, da se 
poveča delež čistega dohodka v ustvarjenem dohodku go- 
spodarstva. 

Obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka in čistega 
dohodka izločala za stanovanjsko gradnjo, bo glede na plani- 
ran obseg stanovanjske gradnje in predvidenih sprememb v 
strukturi virov financiranja, v tem petletnem obdobju v glo- 
balu ohranil realno raven iz leta 1985, tako da se bo stopnja 
izločanja sredstev za stanovanjsko gradnjo nekoliko znižala. 

3.4. Oblikovanje razpoložljivih sredstev za 
reprodukcijo 

Izvajanje tako opredeljene delitvene politike bo omogočilo, 
da bo gospodarstvo združenega dela oblikovalo v tem petletju 
skupaj okoli 2.600 milijard din skupnih sredstev za amortiza- 
cijo in akumulacijo, njihova rast pa bo znašala okoli 4,5% 
letno. V samostojnem osebnem delu pa se bo oblikovalo okoli 
140 milijard din sredstev za reprodukcijo. Druga izvorna sred- 
stva, namenjena zlasti za reprodukcijo v infrastrukturnih in 
nekaterih drugih dejavnostih pa bodo v tem obdobju ohranila 
približno enak delež v skupaj oblikovanih domačih sredstvih 
za reprodukcijo kot v preteklem petletnem obdobju in bodo 
znašala okoli 260 milijard din. Sredstva za reprodukcijo v 
neproizvodnih dejavnostih ter sredstva za stanovanjsko grad- 
njo, ki se oblikujejo iz dohodka in čistega dohodka, bodo v 
globalu rasla precej počasneje od sredstev za reprodukcijo v 
gospodarstvu in bodo znašala skupaj okoli 600 milijard din. 

Ob predvideni realni rasti prejemkov prebivalstva se bo 
povečala nagnjenost prebivalstva k varčevanju, tako da bo 
skupaj oblikovana akumulacija prebivalstva znašala okoli 440 
milijard din. 

Skupaj bo v SR Sloveniji v tem petletju iz vseh virov obliko- 
vanih okoli 4.100 milijard din sredstev za reprodukcijo, nji- 
hova realna rast pa bo znašala povprečno okoli 3,8% letno. 
Tako oblikovana sredstva pa ne bodo v celoti razpoložljiva za 
materialne naložbe v SR Sloveniji. Za združevanje sredstev za 
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skupne naložbe in druge dolgoročne plasmaje ter za krediti- 
ranje prodaje v druge SR in SAP, za obveznosti do gospodar- 
sko manj razvitih SR in SAP Kosovo, bo treba nameniti skupaj 
okoli 10,5% 10,7% od skupno oblikovanih sredstev za repro- 
dukcijo. Poleg tega bo znašal neto odliv akumulacije v tujino 
okoli 1% vseh oblikovanih sredstev za reprodukcijo". Ob 
dodatnem upoštevanju sredstev, potrebnih za finančno sana- 
cijo, zlasti saniranje izgub in za pokrivanje tečajnih razlik v 
gospodarstvu in v bankah SR Slovenije bo razpoložljivo za 
investicije v osnovna in obratna sredstva v SR Sloveniji okoli 
3.400 milijard din oziroma okoli 84% skupno oblikovanih 
sredstev za reprodukcijo. 

V okviru sredstev, razpoložljivih za naložbe v osnovna in 
obratna sredstva v SR Sloveniji, bo za vlaganja v gospodar- 
stvu združenega dela namenjeno okoli 2.350 milijard din od 
tega za vlaganja v osnovna sredstva okoli 1.360 milijard din. V 
strukturi financiranja naložb v osnovna in obratna sredstva 
gospodarstva se bo povečal delež lastnih in združenih sred- 
stev, zmanjšal pa se bo delež domačih kreditnih sredstev in 
tujih sredstev. 

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

3.5.1. Sredstva za čiste osebne dohodke vseh zaposlenih v 
združenem delu bodo ob doseganju planiranih rezultatov v 
proizvodnji v globalu naraščala za okoli 2,2% letno. Ob pred- 
videni rasti zaposlenosti v združenem delu za okoli 1,2% letno 
bodo povprečni realni osebni dohodki na zaposlenega lahko 
naraščali po stopnji okoli 1,0% ker bo treba v tem obdobju v 
okviru materialnih možnosti zagotoviti boljši gmotni položaj 
prejemnikov pokojnin, nadomestila za porodniški dopust in 
otroških dodatkov 

Zaradi hitrejše rasti števila upravičencev bodo ob usklajeva- 
nju pokojnin z rastjo osebnih dohodkov, ter zaradi postop- 
nega prehoda na valorizacijo pokojninske osnove na zadnje 
leto zaposlitve (čien 25. zveznega zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) sredstva 
za pokojnine naraščala za okoli 9,9% letno. Ostali prejemki 
prebivalstva, ki se prelivajo iz sredstev skupne porabe (nado- 
mestila iz zdravstvenega in otroškega varstva, prejemki iz 
socialnega skrbstva, nadomestila za čas nezaposlenosti šti- 
pendije idr.) pa za okoli 3,5% letno. V teh sredstvih so 
upoštevana tudi sredstva za podaljšanje porodniškega 
dopusta na eno leto12. Skupaj bodo vsi osebni prejemki 
prebivalstva naraščali po stopnji 3,5% letno. 

Ob pričakovanih stabilnejših gospodarskih gibanjih in 
realno pozitivni obrestni meri je moč pričakovati postopno 
povečanje denarnega varčevanja prebivalstva v bankah, pove- 
čan pa bo tudi delež sredstev, ki jih bo prebivalstvo od svojih 
prejemkov namenilo za stanovanjsko gradnjo. 

Ob upoštevanju vseh odbitkov bodo sredstva za osebno 
potrošnjo naraščala po stopnji okoli 3,5% letno. Ob tem pa v 
tem petletnem obdobju še ni pričakovati pomembnejšeaa 
izboljšanja njene strukture 

Ob predvideni stanovanjski gradnji in storitvah družbenih 
dejavnosti bo življenjski standard prebivalstva, upoštevaje 
predvideno rast zaposlenosti, v tem petletju skupaj porastel 
za okoli 20% (oziroma za okoli 3,5% letno), s čimer bi do leta 
1990 dosegli približno raven življenjskega standarda iz leta 
1980. 

3.5.2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, obliko- 
vana s svobodno menjavo dela, bodo v tem petletnem 
obdobju v globalu naraščala po stopnji okoli 3,5% povprečno 
letno. V okviru takega povečanja sredstev bo z izvajanjem 
skrajno racionalne politike zaposlovanja v teh dejavnostih 
omogočeno izvajanje postopne uskladitve ravni osebnih 
dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih ter njihova 
nadaljnja skladna rast z rastjo osebnih dohodkov delavcev v 
gospodarstvu, ter zagotovljena enostavna reprodukcija v 
družbenih dejavnostih ob povečanem oblikovanju sredstev za 
amortizacijo v skladu z novim zakonom o amortizaciji. Sred- 
stva za socialne prejemke bodo upoštevaje projekcijo rasti 
števila upravičencev in upoštevaje njihovo tekoče usklajeva- 

11 y ,nis° upoštevana odplačila obresti, ki ne bremenijo akumulacije »»i se plačujejo med obveznostmi Iz dohodka gospodarstva. «1 

nje z rastjo poprečnih osebnih dohodkov naraščala za okoli 
3,5% letno. 

Rast sredstev za posamezne družbene dejavnosti bo 
različna glede na dogovorjene prioritete in glede na sredstva, 
ki jih bodo te dejavnosti realizirale s širjenjem raznih oblik 
neposredne svobodne menjave dela. 

3.5.3. Sredstva za splošno porabo na ravni republike in v 
občinah bodo v globalu rasla skladno z rastjo dohodka 
gospodarstva. V okviru predvidenega povečanja sredstev za 
splošno porabo bodo zagotovljena sredstva za izvajanje 
zakonskih obveznosti, za modernizacijo državne uprave, 
vključno s posodabljanjem družbenega informacijskega 
sistema, za kvalitetnejše funkcioniranje organov družbenopo- 
litičnih skupnosti in za uskladitev osebnih dohodkov delavcev 
v državnih organih z osebnimi dohodki delavcev v gospodar- 
stvu. Sredstva, ki jih bo SR Slovenija namenjala za financira- 
nje splošnih potreb federacije, se bodo oblikovala skladno z 
usmeritvami družbenega plana Jugoslavije. 

3.6. Zaposlovanje 
S produktivnim zaposlovanjem, s povečanim obsegom 

izmenskega dela in intenzivnejšim zmanjševanjem obsega 
neracionalno zaposlenih v gospodarstvu, bo v tem petletnem 
obdobju dosežena v globalu 1,3% letna rast zaposlenosti v SR 
Sloveniji. V tem okviru se bo v združenem delu zaposlenost 
povečala na leto za okoli 1,2%, v samostojnem osebnem delif 
pa za okoli 5,3%. Možnosti hitrejše rasti zaposlovanja bodo 
predvsem na območjih s presežki delavcev. 

Na novih in izpraznjenih delovnih mestih bo v tem petletju 
zaposlenih skupaj okoli 165-170 tisoč oseb, od tega na 
izpraznjenih delovnih mestih okoli 105-110 tisoč. Skupno 
število vseh zaposlenih se bo v SR Sloveniji do konca tega 
petletja povečalo za okoli 58 tisoč delavcev, od tega v združe- 
nem delu za okoli 50 tisoč. Skupno število vseh zaposlenih v 
združenem in v samostojnem osebnem delu bo konec tega 
planskega obdobja znašalo okoli 899 tisoč oseb. Takšna rast 
zaposlenosti bo v letih 1986—1990 omogočala zaposlovanje 
mladine po zaključku šolanja. Delež nezaposlenih se bo 
zmanjšal od okoli 1,7% v letu 1985 na 1,5% od vseh zaposle- 
nih v letu 1990. 

V tem petletnem obdobju ne bo pomembnejših sprememb v 
deležu zaposlenih med gospodarstvom in negospodarstvom 
pač pa bodo veliki premiki znotraj teh sektorjev. Tehnološke 
spremembe v proizvodnji in poslovanju ter spremembe v 
načinu in obsegu dela bodo terjale intenzivne prezaposlitve 
ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev. To prezapo- 
slovanje, ki bo nastajalo ne samo na področju proizvodnih, 
temveč tudi v drugih dejavnostih, bomo zagotovili z večanjem 
obsega izmenskega dela, zlasti v industriji, s širjenjem zmog- 
ljivosti drobnega gospodarstva, odpiranjem manjših delovnih 
enot v negospodarstvu (znanstvene storitve in podobno), z 
razvojem informacijskega sistema in telekomunikacij ter 
omogočili s pospešenim in družbeno usmerjenim izobraževa- 
njem delavcev, dopolnjevanjem znanja, prekvalifikacijami in 
spremembami poklica ter z ustvarjanjem drugih poaoiev za 
večjo mobilnost delavcev. 

V združenem delu bodo predvsem večje potrebe po stro- 
kovnih delavcih. Delež strokovnega kadra med vsemi zaposle- 
nimi se bo povečal od okoli 62% v letu 1985 na okoli 67% v 
letu 1990, delež zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo pa se 
bo povečal od 11% na preko 13%. Povečalo pa se bo tudi 
število specialistov, magistrov in doktorjev znanosti. 

4. RAZVOJNE NALOGE PO PODROČJIH 

4.1. Smeri prestrukturiranja gospodarstva 

4.1.1. Splošne usmeritve glede 
prestrukturiranja gospodarstva 

4.1.1.1. Nadaljevanje splošne gospodarske usmeritve v 
intenzivno gospodarjenje je pogojeno s pospešenim spremi- 
njanjem gospodarske strukture in povečevanjem kakovosti 
proizvodnje. S tem v zvezi bo osrednja naloga v tem obdobju 
povečati delež proizvodnje izdelkov in storitev, ki dolgoroč- 
neje omogočajo ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega 
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in na vložena sredstva ter s tem tudi večje in učinkovitejše 
vključevanje v mednarodno menjavo. 

Ob upoštevanju dolgoročnih razpoložljivih naravnih virov in 
drugih proizvodnih faktorjev ter prostorsko-ekoloških pogo- 
jev za proizvodnjo bomo načrtno pospeševali proizvodnjo 
izdelkov in storitev, pri katerih imajo strokovni kadri, tehnolo- 
gija in znanje odločilno vlogo, zlasti pa še tiste, ki so ključ- 
nega pomena za splošni dvig tehnološke ravni združenega 
dela in celotne družbe. Z načrtnim oblikovanjem in razvija- 
njem programov za izvoz ter na podlagi uspešno osvojene 
tuje oziroma doma razvite tehnologije, pa bomo še nadalje 
postopno zmanjševali tehnološko-razvojno odvisnost našega 
gospodarstva od razvitejših dežel in okrepili povezovanje z 
njimi na enakopravnejših osnovah. 

Za intenzifikacijo gospodarjenja bo posebno pomembna 
kakovost investicijskih odločitev, ki bodo morale sloneti na 
upoštevanju ne samo podjetniških in sektorskih vidikov, tem- 
več tudi narodnogospodarskih kriterijev, ki vrednotijo eko- 
nomske, socialne, tehnološke, prostorske, ekološke in druge 
vidike v daljšem časovnem obdobju in omogočajo tudi raci- 
onalno uporabo družbenih sredstev. 

Pri odločanju o razvojnih programih bo treba iz dejstva, da 
se bo moralo naše gospodarstvo bolj odpreti v svet in da bo 
moralo razvijati proizvodnjo, ki bo na zahtevnih svetovnih 
trgih konkurenčna. To pomeni, da bo treba upoštevati norma- 
tive in standarde, ki veljajo v razvitih gospodarstvih in glede 
na skromna sredstva, surovinske in energetske vire in 
delovno silo, ki so omejitveni faktor, razvijati predvsem proiz- 
vodnje, kjer lahko koristimo potencialne prednosti sodob- 
nega znanja, visokokvalificiranega dela in množične inven- 
tivne dejavnosti. Pospeševali bomo tehnološko in razvojno 
intenzivne proizvodnje, kjer bomo na osnovi lastnega znanja 
in v povezavi s tujimi nosilci napredne tehnologije skušali 
doseči na nekaterih ožjih sektorjih vrhunske dosežke. Ob tem 
bo, pri skupnih razvojno tehnoloških naporih, potrebno 
doseči tudi večjo stopnjo reprodukcijskega, razvojnega in 
tehnološkega sodelovanja med organizacijami združenega 
dela na področju celotne Jugoslavije. 

Usposabljanje gospodarstva za realizacijo zahtevnejših 
ponudb, kot so kompletne proizvodne linije in objekti, bo 
zahtevalo, da bodo v različnih sektorjih in med njimi nastajali 
komplementarni proizvodni programi, ki jih bo možno združe- 
vati in realizirati v kompleksnih ponudbah, v njihovo izvajanje 
pa vključevati ne le organizacije združenega dela kovinske in 
elektro industrije, ampak tudi druge komplementarne dejav- 
nosti, vključno gradbene organizacije, raziskovalne, projek- 
tantske in inženiring organizacije. Le tako bo vzpostavljena 
potrebna povezava med raziskovalci, tehnologi, projektanti in 
proizvajalci strojev in drugih komponent opreme ter uspešno 
in v vse večjem obsegu opredmeteno lastno znanje za dolgo- 
ročno nastopanje na domačem in zunanjih trgih. Taka usme- 
ritev bo zahtevala iniciativnost in fleksibilnost v povezovanju 
organizacij združenega dela ter organiziranje poslovno spo- 
sobnih asociacij, ki bodo sposobne trajno ali občasno integri- 
rati različne interese tehnološko in poslovno povezanih nosil- 
cev odločitev. 

Posebno p&zornost bo treba posvetiti hitremu razvoju tistih 
tehnološko in razvojno intenzivnih programov, izvozno 
usmerjenih, ki imajo največje potencialne možnosti za razvoj 
v elektroniki, strojegradnji, farmaciji, delih kemične industrije, 
proizvodnje prometnih sredstev, elektro in kovinsko predelo- 
valne industrije. 

Za uresničitev intenzivnejšega gospodarjenja bo treba tudi 
doseči hitrejši razvoj informatike in pospešiti njeno uvajanje v 
proizvodne in poslovne procese. To zahteva pospešeno reali- 
zacijo nekaterih aktivnosti v smeri skladnejšega razvoja proiz- 
vodnje in uporabe opreme in sistemov za ta namen ter predv- 
sem hitrejše uvajanje računalniškega krmiljenja poslovnih in 
proizvodnih procesov, računalniško podprtega konstruiranja, 
planiranja in proizvodnje. Poleg programske opreme na 
osnovi domačega znanja bo nujno osvajati nekatere bazne 
tehnologije (mikroelektronika, računalniške prvine, optoelek- 
tronika) in proizvodnjo nekaterih elektronskih in elektrome- 
hanskih tehnološko zahtevnih sestavnih delov kot sestavin 
aparaturne opreme. Združevati bo potrebno znanje in 
dosežke z raznih področij elektronike (merilno-regulacijska 
tehnika, računalništvo, telekomunikacije, prenos in zveze) in 
drugih dejavnosti v enotno povezano tehnologijo za gradnjo 
sodobnih informacijskih sistemov. Posebno pozornost bomo 

posvečali kompleksnim programsko usklajenim projektom, ki 
bodo omogočili razvoj in uvajanje sodobnih informacijskih 
tehnologij v proizvodne procese in informacijske storitve. 

Več poudarka bo treba dati razvoju maloserijske proizvod- 
nje in razvoju individualne proizvodnje, ki bo po eni strani 
postala kooperant velikoserijske proizvodnje, po drugi strani 
pa bo zadovoljevala posebne zahteve kupcev. Ta proizvodnja 
mora biti fleksibilna in visoko produktivna na osnovi najnovej- 
ših tehničnih pridobitev, kot so npr. mikroračunalniki in 
mikroprocesorji. S tem v zvezi bo treba dati veči poudarek 
industrijskemu oblikovanju in diverzifikaciji ponudbe. 

Usmeritev na prestrukturiranje industrije in intenziviranje 
gospodarjenja v industriji bo prav tako terjala hitrejši in kvali- 
tetnejši razvoj drobnega gospodarstva. Drobno gospodarstvo 
bo tudi prevzelo tiste tržno zanimive in za reprodukcijo 
potrebne proizvodne programe, ki ne sodijo v veliko industrij- 
ski način proizvodnje. 

4.1.1.2. Navedene usmeritve zahtevajo intenzivnejšo 
kadrovsko obnovo in izboljšanje kvalifikacijsko-izobrazbene 
strukture predvsem na področju razvojnih, poslovodnih in 
marketinških del. Izboljšanje kvalifikacijsko izobrazbene 
strukture bo nujno za uvajanje tehnološko zahtevnejših in 
tržno zanimivih proizvodnih programov in za izboljšanje kvali- 
tete odločanja in upravljanja. Sposobne, nadarjene in inova- 
tivne kadre s srednjo, višnjo in visoko izobrazbo pa bodo 
organizacije združenega dela sistematično usmerjale v speci- 
alizacije in podiplomski študij pri nas in v svetu. 

V ta namen bomo spodbujali in omogočali večjo prehod- 
nost iz dela v izobraževanje kot tudi iz izobraževanja v delo in 
istočasno povečevali učinkovitost izobraževalnega procesa. 
Zato bomo s sredstvi družbe in organizacij združenega dela 
spodbujali zaposlene, da bodo z nadaljevalnim izobraževa- 
njem pridobivali nova tehnična, proizvodna in informacijska 
znanja in sposobnosti, pri čemer pa bodo izobraževalno funk- 
cijo opravljale ne le šole, ampak tudi gospodarske organiza- 
cije same. Organizacije združenega dela bodo tudi s pomočjo 
izobraževalnih institucij aktivno izvajale prekvalifikacijo teh- 
noloških kadrovskih viškov. Skrbele bodo za stalno posodab- 
ljanje, poglabljanje in dopolnjevanje znanja vseh zaposlenih 
na različne organizirane načine v okviru delovnega procesa in 
izven njega. Pri tem bodo posebno skrb namenjale sposob- 
nim, nadarjenim in inovativnim kadrom, ki jih bodo spodbu- 
jale za stalno izobraževanje in jim zato omogočale tudi pri- 
merne pogoje. 

Povečane potrebe po znanju in po raziskovalnih dosežkih 
bodo terjale, da bodo gospodarske organizacije združenega 
dela v prihodnje intenzivneje ustanavljale raziskovalne 
temeljne organizacije in enote, jih kadrovsko krepile in zago- 
tovile ustrezno opremljenost raziskovalnega dela. Oblikovati 
bodo morale skupne razvojne projekte in v njihovo oblikova- 
nje, ocenjevanje in izvajanje vključevati raziskovalne skupine 
iz znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih organizacij zdru- 
ženega dela. V ta namen bo potrebno krepiti neposredno 
menjavo dela na dohodkovnem povezovanju uporabnikov in 
izvajalcev in na skupnem ustvarjanju dohodka. Z združenimi 
sredstvi v posebnih raziskovalnih skupnostih bodo sofinanci- 
rane raziskave v okviru razvojnih projektov. Prednost pri sofi- 
nanciranju bodo imele raziskave za projekte skladne z raz- 
vojno strategijo. To so raziskave za razvojne projekte zlasti z 
naslednjih področij: ekonomično pridelovanje hrane, varče- 
vanje z energijo in njeno racionalnejše preoblikovanje, var- 
stvo okolja, avtomatizacija in robotizacija, računalništvo, inte- 
grirane digitalne komunikacije, biotehnologija, mikroelektro- 
nika, optoelektronika. 

Raziskovalno usposobljeni kadri bodo z delom v razvojnih 
projektih združenega dela pomembno prispevali k vključeva- 
nju najnovejših rezultatov znanosti in znanja v družbeni raz- 
voj. Razvojni projekti bodo omogočali tudi drugačno vstopa- 
nje diplomantov univerz v združeno delo, namesto v rutinsko 
vodenje utečenih proizvodenj, v oblikovanje in izvajanje raz- 
vojnih projektov. V tem bomo v strukturi tehnične delitve dela 
zmanjševali delež tistih, ki so vezani na vodenje rutinskih 
procesov in se približevali takšni strukturi v tehnični delitvi 
dela, ki omogoča bistveno večjo družbeno inovacijsko spo- 
sobnost. , .... 

4.1.1.3. Samoupravno organizirani delavci bodo posvetili 
posebno pozornost proučevanju in uveljavljanju sprememb v 
proizvodni in poslovni strukturi ter doseganju večjih poslov- 
nih učinkov in skladnejšemu razvoju družbenih dejavnosti za 
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podporo tem spremembam. Višja produktivnost, kakovost in 
ekonomičnost dela in širša vključenost v mednarodno 
menjavo bo ena ključnih izhodišč na katerih bodo delavci 
preverjali vse svoje samoupravne odločitve. Zato je krepitev 
samoupravnega položaja delavcev pogoj za doseganje raz- 
vojno ustreznejše strukture slehernega gospodarstva. 

4.1.2. Investicijske usmeritve 
Intenzivno vključevanje v mednarodno delitev dela in dose- 

ganje boljše kakovosti ter rezultatov investicijskega odločanja 
v pogojih zelo omejenih razpoložljivih sredstev za gospodar- 
ska vlaganja terja dosledno selekcijo investicijskih namer s 
pomočjo družbeno ekonomske presoje. Izvajala se bo z upo- 
rabo kriterijev, oziroma minimalnih zahtev, ki opredeljujejo 
minimum zahtevane učinkovitosti glede dela in sredstev, 
izvozne usmerjenosti, razvojno-tehnološke intenzivnosti, 
smotrne rabe energije in surovin, racionalnega zaposlovanja 
ter prostorsko-ekoloških zahtev oziroma omejitev, pomemb- 
nejši projekti bodo vrednoteni na sektorski in na narodnogo- 
spodarski ravni tudi s pomočjo metodologije vrednotenja 
družbenih koristi in stroškov. Asociacije združenega dela 
bodo v skladu s specifičnostmi posamezne dejavnosti dolo- 
čile merila za kriterije v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov in v splošnih aktih predvidele postopek za ugotavljanje 
odgovornosti, kadar ne bodo uresničeni pričakovani rezultati, 
predvideni v investicijski odločitvi. 

V prizadevanjih za prestruktiriranje gospodarstva in izbolj- 
šanje učinkovitosti investicijskih vlaganj ob pogojih obstoječe 
dotrajanosti in zastarelosti opreme v industriji in drugih 
gospodarskih dejavnostih bomo v srednjeročnem obdobju 
1986-1990 morali predvsem vlagati v zamenjavo, rekonstruk- 
cijo in modernizacijo opreme, pri čemer si bomo prizadevali 
za tehnološko posodabljanje proizvodnih procesov. Manj 
bomo vlagali v gradbene objekte ter praviloma man) v investi- 
cije na novih lokacijah. Pri vseh investicijah bomo skrbeli za 
čim krajše obdobje aktivizacije. V vrednosti vseh naložb bo 
moral biti vključen tudi del, ki se nanaša na vlaganje v znanje 
delavcev, v njihovo usposabljanje za novo tehnologijo in 
organizacijo proizvodnje in del, ki se nanaša na varstvo 
okolja. V težnji za ekonomiko prostora in skupno urejanje 
ekoloških zahtev bo imela gradnja v okviru industrijskih con 
prednost. 

Ob upoštevanju takšne investicijske politike in ob upošteva- 
nju omejenih razpoložljivih investicijskih sredstev ter obvez- 
nosti in nalog, ki jih na posameznih področjih sprejemajo 
udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1986-1990, bodo predvidoma doseženi sledeči strukturni 
premiki na področju investicij v obdobju 1986-1990:12 

-struktura v%- 
Realizacija 
1981-1985 

Plan 
1986-1990 

Proizvodne investicije v milijardah 
(cene 1985) 
Struktura v %: 
Gospodarska infrastruktura 
- energetika 
- prometna infrastruktura 
- vodno gospodarstvo 
Vlaganje v industrijsko proizvod- 
njo surovin in repromateriala16) 
Vlaganje v izvozno pomembne in- 
dustrijske 
panoge 
V tem: 
- v razvojno-tehnološko intenziv- 
ne panoge 
Kmetijstvo 
Ostale gospodarske dejavnosti15) 

1.302,2 
100,0 
22,9 
11.5 
10.6 
0,8 

5,8 

20,3 

1.361,5 
100,0 
26,0 

14,014) 
11,4 
0,6 

5,6 

27,6 

5,9 
4,1 

46,9 

8,8 
5,5 

35,3 
Zoženi materialni okviri za investicije in sorazmerno visok 

delež predvidenih vlaganj v infrastrukturo omejujejo možnosti 

ISikU Uh„llr8'unlh I* » "1*1 upoitovano, da bo v tatu podaljšanega porod- niškega dopusta zagotovljeno 75% nadomestila. 
13. Izračuni o strukturi Investicij so te v postopku preverjanja. 
14. Podatek zajema le Inlrastrukturnl del naložb v nattno-pllnskem gospodar 
atvu, ne pa tudi ostalih naioib, ki so zajete v okviru prometnih dejavnosti 
(vlaganja za prevoz nafte In plina). 
15. Ostale gospodarske dejavnosti vključulelo: gozdarstvo, gradbeništvo, 

za strukturne premike. Zato bo nujno omogočiti premike v 
prid izvozno pomembnih in razvojno-tehnološko intenzivnih 
proizvodenj v bistveno večji meri z združevanjem dela in 
sredstev, aktiviranjem sredstev prebivalstva ter s skupnimi 
vlaganji s tujimi partnerji, tako na področju proizvodnje in 
storitev (turizem) kot tudi na področju razvoja infrastrukture. 

Delež investicij v gospodarsko infrastrukturo v celotnih 
proizvodnih investicijah predstavlja zgornjo dopustno mejo. Z 
racionalizacijo pri investiranju na teh področjih ga bo 
potrebno še zniževati. Prednosti morajo imeti investicije v 
energetske objekte in to v tiste, ki bodo pravočasno zagotovili 
dovolj in čim cenejšo energijo. 

Vlaganja v surovinske dejavnosti bodo, tudi upoštevaje že 
začete objekte, ostala na relativni ravni iz obdobja 1981- 
1985. V tem srednjeročnem obdobju se bodo pomembneje 
povečale naložbe v kmetijstvo in sicer predvsem za dolgo- 
ročno pridobivanje novih obdelovalnih površin in usposablja- 
nje obstoječih zemljišč za racionalno proizvodnjo ter poveča- 
nje tržne kmetijske proizvodnje. Glede na relativno nižji delež 
investicij v ostale gospodarske dejavnosti bo nujno v teh 
dejavnostih doseči predvsem notranje prestrukturiranje in 
večjo učinkovitost investicij, v skladu z razvojnimi kriteriji. 

Vse investicijske odločitve morajo biti v rokah samou- 
pravno organiziranih, združenih ter povezanih delavcev. Le 
tako bo mogoče zagotavljati potrebno strokovno, poslovodno 
in samoupravno odgovornost za vsestransko proučitev učin- 
kov in rizikov, v zvezi z vsako investicijsko odločitvijo. Z 
doslednim uresničevanjem povezanosti osebnega dohodka 
slehernega delavca z rezultati gospodarjenja in še posebej 
investicijskih naložb bomo dosegli bistveno višjo stopnjo 
motiviranosti za boljšo izrabo vseh sestavin družbene lastnine 
zlasti pa povečali efekt investicijskih vlaganj. 

4.1.3. Vključevanje v mednarodno menjavo 
Intenziviranje gospodarjenja in prestrukturiranje gospodar- 

stva bo omogočalo večje vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Le-to bo moralo temeljiti na ekonomsko učinkovitem 
izvozu, t.j. cenovni konkurenčnosti, ustrezni kakovosti, 
poslovni zanesljivosti, sodobnem oblikovanju in solidni ser- 
visni dejavnosti, kar vse bi moralo zagotoviti trajnejšo narav- 
nanost orgnizacij združenega dela k izvozu. Boljše ekonom- 
ske učinke moramo doseči predvsem s povečanjem izvoza 
proizvodov višje stopnje obdelave, ki slonijo na lastnem zna- 
nju in tehnoloških rešitvah ter na domačih surovinah. Usmeri- 
tev v povečano vključevanje v mednarodno delitev dela preko 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja na enakopravnejših 
osnovah bo pripomoglo k vključevanju v sodoben tehnološki 
razvoj, k zmanjšanju naše tehnološke zaostalosti in odvisnosti 
in k regionalno bolj uravnoteženi menjavi. 

Večji in ekonomsko učinkovit izvoz bomo dosegli z boljšo 
kakovostjo proizvodnje in poslovanja, s tehnološko prenovo 
proizvodenj in s povezovanjem organizacij združenega dela, 
ki se bodo za izvajanje kompleksnih izvoznih programov 
povezovale v reprodukcijskem procesu na celotnem območju 
Jugoslavije. Poglavitni nosilec izvoza bodo še naprej proiz- 
vodni programi v industriji. Med osnovnimi nosilci izvoza 
bodo proizvodnje elektroindustrije, strojne industrije, proiz- 
vodnje sklopov in podsklopov prometnih sredstev in kovinsko 
predelovalne industrije, ki bodo v tem obdobju morali doseči 
hitrejšo povprečno rast izvoza kot celotna industrija. Organi- 
zacije združenega dela elektroindustrije bodo izvažale 
sestavne in vgradne dele avtomobilske industrije ter zahtev- 
nejše elektronske sestavne dele in sklope, naprave s področja 
telekomunikacij in avtomatike ter belo tehniko; proizvajalci iz 
strojne industrije bodo izvažali predvsem kompletne objekte 
in linije na področju energetike, prometa in skladiščenja, 
agroživilstva, obdelovalnih strojev in ekologije; proizvajalci 
prometnih sredstev pa bodo izvažali zlasti gospodarska 
cestna vozila. Proizvajalci predelave kemičnih izdelkov bodo 
morali z izvozom farmacevtskih izdelkov in drugih kemičnih 
izdelkov višje stopnje obdelave izboljšati pokritje uvoza z 
izvozom. S konkurenčnejšo ponudbo bodo tradicionalne 

ostali promet In prometne Infrastrukture na regionalni In lokalni ravni, trgovino, 
gostinstvo In turizem, obrt, komunalna dejavnost, tehnične In poslovne storitve. 
16. Obseg sredstev predvidenih za Industrijsko proizvodnjo surovin In repro- 
mateiiaia v obdobju 198S-1990 ne dopušča Izgradnje vseh sedaj predvidenih 
Investicijskih projektov s tega področja (spisek Investicijskih projektov iz pri- 
loge dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1988-19B0). V kolikor 
bi semo vključili projekt TQA Kidričevo, bi se delei investicijskih sredstev 
predvidenih za ta namen povečal od 5,6% na 7,4%. 
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izvozne proizvodnje, na podlagi posodobitve in nadomestitve 
močno odpisane opreme, izboljšale svoj položaj na svetov- 
nem tržišču. Organizacije združenega dela s področja proiz- 
vodnje končnih lesnih izdelkov bodo na podlagi boljše izrabe 
lesne mase izvažale predvsem programe visoke stopnje obde- 
lave lesa, izvozniki s področja proizvodnje in predelave 
papirja pa bodo v povezavi z grafično dejavnostjo izvažali 
predvsem izdelke, ki dosegajo največjo stopnjo oplemenite- 
nja papirja. Poleg tega bomo izvažali predvsem gotove 
končne tekstilne izdelke, gotove čevljarske izdelke in usnjeno 
konfekcijo. Ta izvoz bo temeljil predvsem na izboljševanju 
kakovosti, oblike in na modnih proizvodih. S kompletiranjem 
ponudbe, večjo kakovostjo in obogatitvijo proizvodnih pro- 
gramov bomo povečali tudi izvoz športnih izdelkov. 

Glede na primerjalne komparativne prednosti, ki jih ima 
Slovenija zaradi svojega geostrateškega položaja, bo treba 
bolj kot do sedaj izkoristiti možnost za povečevanje izvoza 
storitev. Bolj kakovostna, pestrejša in večja turistična 
ponudba bo omogočila povečanje devizneg priliva. Z nadaij- 
nim razvojem integralnega transporta, ki bo moral sloneti na 
pospešenem uvajanju sodobne transportno manipulativne 
opreme in kakovostnejšimi ter bolj konkurenčnimi storitvami, 
bodo organizacije združenega dela s področja transporta 
zlasti pri tranzitnem prometu kot tudi na tujih relacijah dose- 
gle večji devizni priliv. V okviru obstoječe primarne mreže 
blagovno transportnih centrov bomo ustanavljali proste 
carinske cone, kar bo pomembno prispevalo k povečanju 
izvoza transportnih storitev in blaga. 

Boljše devizne učinke investicijskih del v tujini bomo dose- 
gli s kompleksno ponudbo na osnovi povezovanja nosilcev 
proizvodnih tehnologij in proizvajalcev opreme z gradbenimi 
organizacijami združenega dela. 

Lastna in mešana podjetja gospodarskih enot organizacij 
združenega dela v tujini ter predstavništva bank bodo morala 
postati večji pospeševalec izvoza in poslovnega sodelovanja 
kot doslej. Na trgih kjer delujejo bodo posredovala poslovne 
in druge informacije, povezovala naše organizacije združe- 
nega dela s tujimi firmami, se vključevala v tržne in druge 
poslovne akcije, pomagala pri sklepanju poslov, pri medna- 
rodnih licitacijah ter skrbela za hitra in varna plačila. 

Za doseganje trajne izvozne usmeritve gospodarstva se bo 
moral povečati uvoz opreme, ki bo dobil večji delež v uvozu 
blaga. Prednost pri kreditiranju uvoza opreme bodo imele 
zlasti proizvodnje, ki izvažajo na konvertibilno področje. 

V skladu s skupno politiko razvoja v SFR Jugoslaviji bomo 
tudi v tem srednjeročnem obdobju težili za čimbolj uravnote- 
ženo regionalno strukturo mednarodne menjave. Menjava z 
razvitimi zahodnimi državami bo morala obdržati relativno 
visok delež v celotni menjavi. Pri tem bomo morali doseči 
boljše pokritje uvoza z izvozom in večjo vpetost vsega gospo- 
darstva v izvoz na to področje, da bi tako odpravili velik 
kronični primanjkljaj trgovinske bilance. Z bolj koordiniranim 
nastopom v deželah EGS si bomo poleg trgovinske menjave 
prizadevali čimbolj izkoristiti možnosti za sodelovanje še na 
drugih področjih, še posebej v višjih oblikah gospodarskega 
sodelovanja in možnosti za financiranje razvojnih projektov. V 
okviru višjih oblik mednarodnega gospodarskega sodelova- 
nja si bomo prizadevali zlasti za povečevanje skupnih vlaganj, 
širjenje sodobnih oblik proizvodnje in tehnično-tehnološkega 
sodelovanja, industrijsko kooperacijo ter finančno sodelo- 
vanje. 

Pri menjavi s socialističnimi državami bomo tudi v tem 
srednjeročnem obdobju težili k čimbolj uravnoteženi menjavi. 
Na osnovi dolgoročnih programov bomo razvijali višje oblike 
gospodarskega sodelovanja s temi državami, ki bodo omogo- 
čale večji izvoz industrijskih proizvodov, na strani uvoza pa 
bomo poleg energetskih in drugih surovin uvažali tudi indu- 
strijske izdelke, ki so na svetovni ravni (segmenti industrijske 
opreme). 

V skladu s sklepi konferenc neuvrščenih držav, še posebej 
kar zadeva krepitev medsebojnega sodelovanja dežel v raz- 
voju in uresničevanju nove mednarodne ekonomske ureditve 
moramo okrepiti sodelovanje z deželami v razvoju in neuvrš- 
čenimi deželami. Z načrtnim in organiziranim nastopom 
moramo povečati, uravnotežiti in stabilizirati menjavo s temi 
deželami. Pri sodelovanju s temi deželami bomo zlasti spod- 
bujali in razvijali prenos tehnologije, realizacijo dolgoročnih 
programov dobav surovin, skupna vlaganja v izgradnjo proiz- 

vodnih in drugih objektov, kooperacijo, ustanavljanje skupnih 
podjetij, medbančno in finančno sodelovanje ter oblike skup- 
nega nastopa na tretjih trgih. 

Se nadalje bomo krepili sodelovanje z obmejnimi območji 
sosednjih držav. Pospeševali bomo višje oblike gospodar- 
skega sodelovanja in še posebej skupna vlaganja na obeh 
straneh obmejnega območja. Pomemben prispevek k poveča- 
nju sodelovanja s temi območji bo tudi ustanavljanje prostih 
carinskih con. Krepili bomo sodelovanje v gospodarski infra- 
strukturi, turizmu, kulturi, prosveti, znanosti in drugih področ- 
jih, pri čemer se bomo zavzemali za to, da bodo pri menjavi 
imele prednosti organizacije s tega območja. 

Upoštevaje našteta temeljna izhodišča in naloge bodo na 
posameznih področjih v ospredju naslednje razvojne usme- 
ritve in programi:17 

4.1.4. Tehnološko-intenzivne proizvodnje 
a) V strojni industriji bo temeljna usmeritev nadaljna speci- 

alizacija proizvodnih programov in v tem okviru njihovo kom- 
pletiranje in višja stopnja predelave v ekonomskih serijah z 
nemenom povečanja ponudbe kopleksnih objektov in proiz- 
vodnih linij. Ob sodelovanju zlasti elektronske industrije ter 
ostale jugoslovanske strojegradnje bo strojna industrija razvi- 
jala in proizvajala strojno opremo in tehnologijo, ki bo v večji 
meri omogočila zamenjavo tehnično zastarele in že izkoriš- 
čene opreme zlasti v predelovalni industriji in omogočila 
prodor na tuje trge na osnovi doma pridobljenih referenc. 

V tem okviru bomo pospeševali naslednje razvojne usmeri- 
tve in programe: računalniško krmiljene obdelovalne centre, 
proizvodne stroje in sisteme; komponente in izdelki za avto- 
matizacijo in robotizacijo tehnoloških procesov; opremo in 
stroje za pridobivanje in predelavo energetskih surovin (pre- 
mog, nafta, uran): opremo za hidroenergetske in termoener- 
getske objekte ter za nuklearne centrale; opremo za izkoriš- 
čanje nekonvencionalnih energetskih virov; sisteme za glo- 
balno odvodnjavanje in navodnjavanje; opremo za procesne 
tehnologije; stroje in naprave za pridelavo primarnih kmetij- 
skih proizvodov ter kompletne tehnološke linije za živilsko in 
farmacevtsko industrijo; naprave in sisteme za čiščenje 
odpadnih vod, čiščenje zraka in gospodarno rabo odpadnih 
surovin ter opremo za ravnanje s komunalnimi odpadki; 
naprave in sisteme za transport, pretovor in skladiščenje, 
upoštevaje zlasti njihovo povezanost v logistične mreže. 

b) Elektronska industrija bo glede na dosedanje dosežke v 
nakaterih tehnološko intezivnih dejavnostih elektronike 
(mikroelektronika, optoelektronika) ter v inovacijsko zahtev- 
nejših sistemskih dejavnostih (računalništvo, telekomunika- 
cije, sistemi za avtomatizacijo) in njihovo proizvodno osvaja- 
nje in glede na strateški pomen teh dejavnosti za nadaljnje 
prestrukturiranje in usmerjanje slovenske industrije v selek- 
tivne, kakovostne, izvozno naravnane programe ter za lasten 
učinkovit razvoj pospešeno razvijala zlasti programe, katerih 
bazna tehnologija je mikroelektronika, optoelektronika in 
druge visoke tehnologije: digitalne teleinformacijske 
sisteme; distribuirane računalniške sisteme; sisteme za avto- 
matizacijo v energetiki, prometu, procesnih tehnologijah; 
delovne stroje in robote; procesno upravljanje delovnih, 
obdelovalnih strojev ter robotov; namembno elektroniko; 
sisteme za klimatizacijo in izrabo odpadnih in alternativnih 
virov energije; proizvodnjo nekaterih elektronskih in elektro- 
mehanskih tehnološko zahtevnih sestavnih delov, senzorjev 
in izvršilnih sklopov za procesno industrijo, računalništvo in 
široko potrošnjo. Zlasti na področjih visokih tehnologij, osva- 
janje robotike in sistemov namembne elektronike, bo 
potrebno tudi usklajevati razvoj z ostalimi jugoslovanskimi 
proizvajalci. 

c) Poleg vlaganja v razvoj surovinske osnove, predvsem v 
biosintezo, organsko sintezo, proizvodnjo drog ter moderni- 
zacijo farmacevtske proizvodnje ter s skupnimi vlaganji z 
delom kemijske predelovalne industrije zlasti v razvoj 
biotehnologije z genskim inženiringom, posebnih kemikalij 
ter novih materialov s posebnimi lastnostmi in v razvojno 
raziskovalno dejavnost bo v farmacevtski industriji 55.2. in v 

17. Usmeritve in programi, ki so predmet celega četrtega poglavja so v pre- 
cejšnji meri pogojene z nalogami Iz osnutka dogovora o temeljih plana SR 
Slovenije. V zvezi z nadaljnjim usklajevanjem se bodo ob nadaljnjem usklajeva- 
nju dogovora še spreminjale. 
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delu kemijske predelovalne industrije poudarek na trajnejšem 
povečanju izvoza ter nadomeščanju uvoza z lastnimi surovi- 
nami in izdelki do take stopnje, da bo do leta 1990 izvoz 
presegel uvoz. Proizvodnja se bo morala hitro in učinkovito 
prilagajati potrebam domačega in tujih trgov in bo temeljila 
na optimalnem izkoriščanju proizvodnih kapacitet (obstoječih 
in novih) ter na kvalitetnem izkoriščanju materialnih in 
kadrovskih potencialov. 

d) V industriji gospodarskih cestnih motornih vozil bo raz- 
voj usmerjen v posodabljanje obstoječih in osvajanje novih 
vozil (tovorna, specialna, terenska, priključna vozila, avto- 
busi), ki bodo sodobno zasnovana in Sestavljena iz čim manj 
uvoženih delov ter bodo dosegla take tehnične katrakteristike 
(zlasti glede varnosti, porabe goriva, emisije škodljivih izpuš- 
nih plinov, hrupa, kakovosti in zanesljivosti, pogojev eksplo- 
atacije), da bodo omogočala uspešen nastop na domačem in 
tujem trgu: sistem modulne gradnje vozil in s tem orientacija 
na fleksibilne tehnološke sisteme bo omogočala racionalno 
proizvodjo tudi manjšega obsega proizvodnje. Proizvodnja 
vozil na osnovi univerzalnih agregatov pa bo omogočala tudi 
hitrejši lastni razvoj in proizvodnjo gradbene, kmetijske, 
delovne in druge motorizirane mehanizacije. Poudarek bo na 
dostavnih vozilih - lahke in težke kategorije za linijski in 
razvojni prevoz, vozilih za specialne potrebe in namenskih 
vozil. Pri izkoriščanju proizvodnih kapacitet in pri razvoju 
kvalitetne kooperantske proizvodnje bo potrebno doseči tes- 
nejše sodelovanje med jugoslovanskimi proizvajalci vozil. 
Nadaljevala se bo kooperacija s tujimi proizvajalci pri razvoju 
in proizvodnji posameznih avtomobilskih delov in sklopov 

4.1.5. Druge predelovalne dejavnosti 
V drugih predelovalnih dejavnostih bo osrednja naloga 

tehnološka intenzifikacija z uvajanjem sodobnih elektronskih 
naprav za računalniško krmiljenje proizvodnje in uvajanja 
integralnega računalniško zasnovanega procesa proizvodnje 
in poslovanja ter razrešitev proizvodnje po naročilu, ki bo ob 
novih tehničnih rešitvah prav tako donosna kot masovna 
proizvodnja. To bo zahtevalo visoko ustvarjalnost in prožnost 
pri programiranju proizvodnje, s čim racionalnejšo uporabo 
surovin in čim manjšo porabo energije na enoto proizvoda 
stalno izboljševanje kakovosti proizvodov, povečanje deleža 
proizvodenj visoke obdelave oziroma obdelave, postopno 
opuščanje nizko akumulativnih proizvodenj in povečanje pro- 
duktivnosti ter izbor proizvodnih programov za tehnološko in 
razvojno zahtevnejše izdelke. Sočasno z uvedbo novih proiz- 
vodnih programov in tehnoloških postopkov bo zaradi zasta- 
relosti in istrošenosti opreme potrebno obnoviti, modernizi- 
rati in povečati zmogljivosti predvsem tiste proizvodnje, ki so 
usmerjene v izvoz. Nemoten potek proizvodnje bodo organi- 
zacije združenega dela zagotavljale z nabavo surovin in repro- 
dukcijskega materiala iz uvoza in drugih republik. Ob upošte- 
vanju ustrezne kvalitete in cene surovin in spoštovanju dobav- 
nih rokov si bodo s sovlaganji in samoupravnimi sporazumi 
zagotavljali za proizvodnjo čim več domačih surovin iz jugo- 
slovanskega trga; z vključevanjem v inteziven izvoz pa potre- 
ben uvoz nekaterih surovin in reprodukcijskega materiala. 
V skladu s takšnimi usmeritvami bo treba: 

a) V kovinsko predelovalni dejavnosti širiti in poglabljati 
kooperantske odnose s finalisti ostalih dejavnosti, zlasti z 
nosilci kjučnih komponent v strojni industriji, elektroklniki, 
proizvodnji prometnih sredstev, lesni industriji in gradbeni- 
štvu ter usmerjati proizvodne programe na razvojno intezivne 
izdelke (kot so proizvodnja zahtevnejših ulitkov, preoblikoval- 
nih orodij, izdelki fluidne tehnike, elementi za avtomatizacijo 
in drugo); 

b) v ostali elektroindustriji izvajati selekcijo proizvodnih 
programov v smeri večje tehnološke in razvojne intenzivnosti 
ter posodabljati tehnološke procese in izdelke. Z učinkovi- 
tejšo organizacijo in trženjem bo treba omogočiti še vnaprej 
uspešen nastop na tujih trgih ter dolgoročnejše ugodne 
poslovne rezultate; 

c) v predelavi kemičnih izdelkov razvijati proizvodnjo, ki bo 
izkoristila možnosti oskrbe z domačimi surovinami in zago- 
tavljala višjo stopnjo predelave ter združevati večja finančna 
sredstva za valganja v nove proizvodne programe in tehnolo- 
ške postopke, predvsem v tistih proizvodnjah, ki so usmerjene 
v izvoz. Bistveno več finančnih sredstev bo treba namenjati za 

razvojno-raziskovalno dejavnost, strokovno izpopolnjevanje 
kadrov, znanje, informatiko in varstvo okolja; 

d) v gumarski industriji posodabljati tehnologijo in zadovo- 
ljevati potrebe domačega in tujih trgov, povečati in modernizi- 
rati proizvodne zmogljivosti in nadaljevati z dosedanjim 
uspešnim sodelovanjem s tujim partnerjem. Proizvodnjo spe- 
cialnih gumenih izdelkov in predelavo kavčuka bo treba 
usklajevati s potrebami gospodarstva in njegovega prestruk- 
turiranja. Podpirati bo treba aktivnosti za nemoteno preskrbo 
s surovinami in reprodukcijskim materialom, zmanjšati njeno 
uvozno odvisnost in ustvarjati pogoje za večji izvoz, predv- 
sem visoko kvalitetnih gumenih izdelkov ter se povezati s 
projektantskimi organizacijami za zagotovitev možnosti pre- 
nosa znanja in tehnologije na tuje trge; 

e) v tekstilni industriji povečati delež finalnih izdelkov v 
izvozu, ki bodo vsebovali več kreativnosti in lastnega znanja; 
osvojiti modni in pestrejši sortiment ter zmanjšati dodelavne 
posle predvsem v oblačilni proizvodnji; poglabljati povezave 
in kooperacijo za pridobivanje nadomestnih delov za stroje; 
naravna vlakna uporabljati predvsem v zahtevnejših izdelkih; 
uvajati nekonvencionalne proizvode; zboljšati in racionalizi- 
rati kemično obdelavo tekstila ter postopke barvanja in ple- 
menitenja; zboljšati povezave z deželami v razvoju glede 
nabav surovin in izvoza tehnologije; 

f) v usnjarsko obutveni industriji dati večji poudarek kako- 
vosti, pestrosti in modnosti izdelkov, izvozu ter kooperaciji in 
povezavi z drobnim gospodarstvom; povečati delež finalnih 
izdelkov v izvozu, povečati proizvodnjo govejega usnja in še 
nadalje vzdrževati stike in sodelovnje z deželami v razvoju, 
zboljšati in racionalizirati postopke strojenja, s smotrnejšimi 
posegi urejati vprašanje onesnaževanja okolja; 

g) v lesarstvu proizvodnjo usmeriti v višjo stopnjo prede- 
lave, obdelave in izrabe lesa, v uvajanje lesnih substitutov ter 
dvig kakovosti proizvodov na osnovi intenzivnejšega razisko- 
valnega in razvojnega dela na področju konstruiranja in obli- 
kovanja proizvodov ter modernizacije in kompjuterizacije teh- 
nolpgij. To bo omogočlilo povečanje prodaje na zunanjih 
trgih v obliki kompletnih ponudb in kompleksnih inženi- 
ringov. 

h) v celulozno-papirni in papirno predelovalni industriji z 
uvajanjem tehnologije za pridobivanje kvalitetnih vlaknin 
(uporabe vseh vrst domačega lesa iglavcev in listavcev, na 
osnovi večje uporabe lesnih ostankov in starega papirja), 
zagotoviti večjo proizvodnjo vlaknin in pretežno nadomestiti 
uvožene ter druge deficitarne vlaknine. Z novimi zmoglji- 
vostmi vlaknin in papirnih strojev omogočiti proizvodnjo defi- 
citarnih papirjev s poudarkom na višji kvaliteti, racionalnej- 
šemu vnosu vlaknin in nadaljevanju ugodnih izvoznih 
trendov; 

i) razvoj grafične industrije usmeriti v povečanje proizvod- 
nih zmogljivosti v obstoječih obratih, v večji izvoz in v dvig 
kakovosti proizvodov in produktivnosti ter v spremembo 
prozvodnega asortimana tudi v skladu za zahtevami razvoja 
informatizacije, kar vse bo doseženo z boljšo organizacijo in 
delitvijo dela ter s pospešeno obnovo in modernizacijo tehno- 
loškega procesa. V založniški dejavnosti bo večji plasman 
knjige usmerjen preko svobodne menjave dela za znanega 
kupca. 

j) proizvodnjo športnih izdelkov usmeriti v še višjo kakovost 
proizvodov in obogatitev proizvodnega programa na osnovi 
lastnih raziskovnj ter razvoja tehnologije, lastnega marke- 
tinga in kompletiranja ponudbe tudi s športnimi proizvodi 
obleko in obutvijo in drugih domačih in tujih proizvajalcev. 

k) v predelavi žlahtnih kovin razvijati proizvodnjo, ki bo 
zahtevala več ustvarjalnega dela tako pri oblikovanju kot v 
tehnologiji in proizvodnji. 

4.1.6. Surovinske dejavnosti 
a) Boljša oskrba industrije z jeklom, predvsem višje kakovo- 

sti bo osnovna naloga slovenske črne metalurgije. Poudarek 
bo na izboljšanju kakovosti in povečanju deleža plemenitih 
jekel ter modernizaciji talilnic, ki so ekonomsko, tehnološko 
in ekološko razmeroma najbolj zaostale in skupaj z valjarnami 
predstavljajo ozko grlo. S tem bo omogočeno doseganje višje 
kakovosti programov, zmanjšanje specifične porabe energije 
ter bodo doseženi boljši delovni in ekološki pogoji. Spreme- 
nila se bo tudi struktura vložka, tako bo potrebno manj suro- 
vega železa in s tem manj koksa in železove rude ter več 
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starega železa. Druge naložbe pa bo potrebno usmeriti v 
odpravo ozkih grl in posodobitev posameznih naprav v vroči 
in hladni predelavi. Proizvodnja ferozlitin se bo usmerila v 
kvalitetnejše izdelke, tako bo povečana proizvodnja predzli- 
tin, siliko kalcija in ferokromov. 

b) Osnovna naloga barvaste metalurgije bo krepitev suro- 
vinske osnove, v-zvezi s tem tudi povečanjeobsega rudarsko- 
geoloških raziskav in usmeritev v kvalitetnejše izdelke pri 
predelavi. Osnovna naloga proizvodnje primarnega aluminija 
bo modernizacija proizvodnje z namenom, da se zmanjšajo 
potroški surovin in energije ter zagotovijo normalni delovni 
pogoji in ustrezna zaščita okolja. Modernizirana bo tudi proiz- 
vodnja aluminijskih livnih zlitin iz sekundarnega aluminija. V 
okviru predelovalnih zmogljivosti aluminija bo opuščena pro- 
izvodnja nekaterih enostavnejših izdelkov in povečana proiz- 
vodnja zahtevnejših, zlasti vseh vrst folij, platirnih materialov 
ter stiskanih in vlečenih polizdelkov. 

Proizvodnja izdelkov iz bakra bo usmerjena v izdelavo 
kakovostnejših in zahtevnejših izdelkov, proizvodni procesi 
pa bodo avtomatizirani. Predvidena je tudi posodobitev pri- 
prave sekundarnih surovin in izboljšanje organizacije njiho- 
vega zbiranja. Z modernizacijo odkopa in transporta, poglab- 
ljanjem rudnika in rekonstrukcijo flotacije bo povečana proiz- 
vodnja tako svinčenih kot cinkovih koncentratov. Povečana 
bo tudi zmogljivost za predelavo sekundarnega svinca, izdel- 
kov iz cinka, cinkovih zlitin in kemičnih spojin cinka. Proiz- 
vodnja živega srebra bo postopoma naraščala. 

c) Pri nekovinskih rudninah bo poudarek na oplemenitenju 
in izboljšanju tehnoloških postopkov. Geološke raziskave 
bodo potekale zlasti pri kremenovih peskih, glinah, kaolinu in 
surovinah za cementno industrijo. Na področju predelave 
nekovinskih rudnin bomo v še večjem obsegu izkoristli suro- 
vinsko osnovo, modernizirana in povečana bo proizvodnja 
stekla, abrazivov, umetnih brusov, keramike in izolacijskega 
materiala. . . 

d) V bazni kemični industriji bo usmeritev zlasti v proizvod- 
njo kemikalij, ki predstavljajo najširšo surovinsko osnovo za 
kemično industrijo in druge dejavnosti, kar bo zahtevalo zdru- 
ževanje večjih finančnih sredstev za vlaganja v razvoj, razi- 
skave, znanje, kadre, informatiko in varstvo okolja. Usmeritev 
organizacij združenega dela bo predvsem v naslednje proiz- 
vodne programe: umetne smole, pigmente, kompozite, iami- 
nate, tesnilni material, perspojine, površinsko aktivne organ- 
ske in anorganske snovi, škrob, organske kisline, specialna 
gnojila, sredstva za varstvo rastlin, sintezo aktivnih substanc 
za zaščito rastlin, maščobno kemijo, kalcijev karbid, titanovo 
belilo, fosfatov, specialnih fosfatov, proizvodnjo alkalij kislin 
in proizvodnjo umetnih vlaken. 

e) Oskrba lesno-predelovalne industrije ter celulozne in 
papirne industrije Slovenije iz domačih gozdov je že dosegla 
gornjo možno raven. Od skupne porabe lesa 3.930 tisoč m3 

letno bo pokrito iz domačih gozdov (skupno z ostanki lesa) 
2.900 tisoč m3 razlika 1.030 tisoč m3 pa bo zagotovljena pri 
proizvajalcih iz drugih republik in iz uvoza iz socialističnih 
dežel in dežel v razvoju. Razpoložljiva lesna surovina bo 
usmerjena v proizvodnjo višje stopnje predelave. 

Za zagotovitev surovinskega pokritja bodo proizvajalci in 
porabniki lesa združevali finančna sredstva za obsežnejša 
vlaganja v gozdno proizvodnjo, vključno z obnovo malodo- 
nosnih gozdov in osnovanjem nasadov iglavcev in listavcev. 
Za zagotovitev dolgoročnejše oskrbe bodo porabniki lesa 
združevali sredstva tudi za soviaganja v gozdove v drugih 
republikah. 

Nadaljevalo se bo povečanje zbiranja starega papirja in 
izboljšalo ter razširilo organiziranje tudi izven SR Slovenije. 
Poleg tega bo potrebna večja uporaba lesnih ostankov za 
predelavo v laknine in plošče ter proučevanje nadaljnjih mož- 
nosti drugih nadomestnih surovin. 

4.1.7. Gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala 

Predvidena dinamika investiranja in izpostavljena nuja po 
nadaljnjem krčenju deleža gradbenih stroškov v tehnični 
strukturi investicij kaže, da bo rast gradbene dejavnosti do 
leta 1990 počasnejša od rasti družbenega proizvoda18, zato bo 

18. Ob predvideni rasti bo fizičen obseg gradbeniških del v letu 1990 dosegel 
le okoli 75% obsega iz leta 1980. 

potrebno problem presežka gradbenih kapacitet še nadalje 
reševati z zmanjševanjem števila zaposlenih v panogi in s 
preusmerjanjem dela kapacitet v druge dejavnosti. Bolj dina- 
mičen razvoj lahko gradbeništvu omogoči le dodatno angaži- 
ranje v tujini, pri čemer bo v vse ostrejši mednarodni konku- 
renci poudarek predvsem na ponudbi znanja, tehnologij in 
kompleksnih uslug. 

Hkrati z načrtnim zmanjševanjem števila zaposlenih v 
panogi bo treba zagotoviti višjo raven strokovne usposoblje- 
nosti delavcev, ob uveljavljanju industrijskih postopkov in 
uveljavljanju racionalizacijskih ukrepov v vseh fazah priprave 
in graditve ter organizacije dela pa večjo produktivnost in 
kakovost dela. Spremenjeni pogoji in zahteve dela predvsem 
v visokogradnji na zahtevnejših terenih, večji delež organizi- 
rane individualne gradnje, pospeševanjem prenovitvenih in 
vzdrževalnih del na stanovanjskem fondu, sanacij in dograje- 
vanje proizvodnih objektov itd., prav tako terjajo strokovno 
bolj usposobljene delavce, učinkovitejše organizacijske 
oblike in boljšo opremljenost (predvsem z lahko mehaniza- 
cijo). 

Racionalizacija in višja kvaliteta dela pri izvajanju gradbe- 
nih del in razvoju tehnologije bo dosežena s smotrno koordi- 
nacijo in delitvijo dela; ustvarjanje skupnega prihodka bo 
temeljilo na sodelovanju ožje specializiranih udeležencev 
gradnje, usklajevanje na nivoju panoge pa bo potekalo predv- 
sem na področjih oskrbe z mineralnimi agregati in polizdelki, 
pri naravi in izrabi mehanizacije, pri nabavi procesne opreme 
in pri nadaljnjem razvoju industrializiranih sistemov gradnje. 
Z usklajevanjem, selekcijo in dograjevanjem obstoječih siste- 
mov prefabrikacije bomo izboljšali kakovost in funkcionalne 
ter oblikovne možnosti uporabe takšnih sistemov, skrajšali 
roke gradnje, omogočili manjšo odvisnost gradnje od vre- 
menskih razmer, racionalizacijo transportnih stroškov itd. 

Zaostreni pogoji gospodarjenja narekujejo posodabljanje 
konceptov in racionalizacijo postopkov gradnje, tako s 
podjetniškega, kot z narodnogospodarskega vidika. To bo 
ena ključnih nalog projektivne dejavnosti, kjer bo posodablja- 
nje dela zahtevalo močnejšo računalniško podporo in aktiv- 
nejšo viogo kalkulacij pri iskanju racionalnejših rešitev pri 
načrtovanju in pri gradnji objektov. V stanovanjski gradnji 
bomo razvijali racionalnejše zasnove stanovanjskih sosesk in 
objektov, ki bodo ob zadovoljivem standardu omogočali nižje 
investicijske in obratovalne stroške. 

V inštalacijskih in zaključnih dejavnostih bomo hitrejši raz- 
voj sodobnih postopkov dela pospeševali z interesnim in 
razvojnim povezovanjem z industrijo in to predvsem na 
področjih, kjer pomanjkanje ustreznih proizvodnih progra- 
mov reprodukcijskega materiala in opreme predstavlja ozko 
grlo v industrializaciji gradnje. 

Industrija gradbenega materiala se bo ob razvojnem pove- 
zovanju z gradbeništvom usmerjala v proizvodnjo sodobnih 
materialov, ki bodo omogočali industrializacijo tako družbene 
kot individualne gradnje. Ob širitvi proizvodnih programov 
nosilnih in lahkih polnilnh materialov in elementov, kot tudi 
pri posodabljanju proizvodnje klasičnih gradbenih materi- 
alov, bo poudarek na proizvodnji izdelkov višje kakovosti in 
stopnje obdelave, na razvoju izolacijsko ugodnejših materi- 
alov, na racionalizaciji energetske porabe v proizvodnji in 
preusmerjanju na domače energetske vire. 

4.1.8. Gozdarstvo 
V okviru dolgoročne razvojne usmeritve, ki predvideva 

povečano stopnjo intenzivnosti gospodarjenja z večjimi vla- 
ganji v gozdove in smelejšim pristopom k izboljšanju njihove 
kakovosti bo v obdobju 1986-1990 osnovna naloga ohranjanje 
in krepitev proizvodnje lesa, ki mora temeljiti na trajnosti 
gozdov in donosov upoštevati optimalno izkoriščenost. V 
obdobju 1986-1990 bo znašal posek 18,0 milijona bruto m 
lesa, blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov pa 12,5 mili- 
jona neto m3 lesa. 

V lesno proizvodnih gozdovih bo treba dosledno upoštevati 
debelinsko strukturo in strukturo po drevesnih vrstah načrto- 
vanih posekov. Gozdnogospodarske organizacije bodo 
posvetile več pozornosti kvalitetnejšemu gospodarjenju z 
gozdovi v zasebnem sektorju. Ob upoštevanju diferencira- 
nega pristopa prilagojenega razmeram, bo možno večje vklju- 
čevanje zasebnega sektorja v intenzivno gospodarjenje z goz- 
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dovi, predvsem na podlagi ekonomskega interesa in večje 
vloge družbenega usmerjanja. 

Za povečanje ekonomske učinkovitosti pri gospodarjenju z 
gozdovi bo treba izkoristiti naravne potenciale, uvajati 
sodobno tehnologijo in organizacijo ter krepiti vlogo kadrov 
in znanja. Z gozdno gojitvenimi deli v obdobju 1986-1990 
bomo obnovili 25.000 ha gozdov, izvajali nego na 150.000 ha 
gozdov ter meliorirali 12.500 ha malodonosnih gozdov in 
grmišč. Zgradili bomo 1.750 km gozdnih prometnic, pri čemer 
bo morala biti gradnja gozdnih prometnic usklajena z gozd- 
nim okoljem, tako da bo zagotavljala ohranitev ekološke sto- 
rilnosti. Gozdarstvo pa bo tudi uskladilo tehnologijo spravila 
lesa z varstvom okolja ter z ekološko-biološko uravnoteže- 
nostjo gozdov in njihovim razvojem. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo nadaljevali s sanacijo 
gozdov, ki so bili poškodovani v velikih naravnih ujmah v 
zadnjih letih ali pa so drugače močno ekološko ogroženi. Ob 
tem bo treba tudi dolgoročno urediti odnose med gozdar- 
stvom in lovnim gospodarstvom, tako, da bodo vrste divjadi in 
njihov stalež v gozdovih v ravnovesju med rastlinskimi in 
živalskimi vrstami. Pri tem bo nujno s preventivnimi in omeji- 
tvenimi ukrepi ohranjati stabilnost naravnih in gospodarsko 
preoblikovanih biocenoz. 

Za razreševanje problematike umiranja gozdov bo v tem 
srednjeročnem obdobju potrebno organizirati razširjeno in 
celovito znanstveno in raziskovalno delo. 

Na karti št. 1 »Območja gozdnih zemljišč« so v povezavi z 
obveznimi izhodišči dolgoročnega piana SR Slovenije opre- 
deljeni varovalni gozdovi ter poškodovani gozdovi in nji- 
hova sanacija. 

4.1.9. Kmetijstvo in živilska industrija 
Temeljna naloga v kmetijstvu v obdobju 1986-1990 je z 

večjo izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti in racional- 
nostjo v proizvodnji ter v skladu z naravnimi možnostmi, 
doseči ob 2,5% letni rasti 13% večjo proizvodnjo in s tem okoli 
87% pokritje potreb po hrani in krepitev dohodkovnega polo- 
žaja kmetijskih delavcev. 

Predvideno povečanje proizvodnje bo doseženo: z intenzi- 
viranjem poljedelstva in travništva, z večanjem hektarskih 
pridelkov v organizirani proizvodnji do sedanje ravni kmetij- 
sko razvitih dežel, s povečanim obsegom njiv in spremembo 
setvene strukture ob upoštevanju naravnih danosti in eko- 
nomskih zakonitosti pri uveljavljanju rajonizacije; razvoj živi- 
noreje bo vezan na lastne vire krme. Temeljna proizvodna 
usmeritev bo še nadalje govedoreja s poudarkom na reji 
kombiniranih pasem in upoštevanjem ravnotežja med prirejo 
mleka in mesa in povečanjem osnovne črede govedi na pod- 
lagi povečane rabe domače krme oziroma intenzivnejše rabe 
travnatega sveta. Z rejo klavnih privesnic in pitanjem vseh za 
rejo sposobnih telet se bo povprečna teža ob klanju povečala 
najmanj za 6%. V prašičereji bo razvoj vezan predvsem na 
povečan obseg proizvodnje v kooperaciji na tržnih prašičerej- 
skih kmetijah, obseg reje na družbenih posestvih pa bo ostal 
približno na sedanji ravni. V perutninarstvu bo treba stabilizi- 
rati proizvodnjo mesa na doseženi ravni, povečati delež pre- 
delave perutninskega mesa in povečati proizvodnjo jajc. Kot 
dopolnilne živinorejske usmeritve se bodo pospešeno razvi- 
jale reja konj, ovac in čebel. Sadjarstvo in vinogradništvo se 
bo razvijalo na zemljiščih, ki za poljedelsko predelavo niso 
primerna oziroma v mikrorajonih primernih za gojenje poseb- 
nih vrst sadja (ofjke, jagodičje). Razvoj hmeljarstva bo prilago- 
jen potrebam domačega in tujega trga. Povečala se bo proiz- 
vodnja semen za domači trg in izvoz. Pospešil se bo razvoj 
sladkovodnega ribištva in ulov morskih rib. 

Ob povečanju živinorejske proizvodnje bodo veterinarske 
organizacije združenega dela zagotovile preventivno zdrav- 
stveno varstvo živali, kontrolo neoporečnosti živil živalskega 
izvora in s tem varstvo prebivalstva pred zoonozami7 in tako 
epizootiološko stanje, ki bo omogočalo promet živali in živil 
živalskega izvora. 

V živilski industriji bo omogočen prioritetni razvoj tiste 
proizvodnje, pri kateri ima SR Slovenija prednosti z vidika 
oskrbe s surovinami in z vidika možnosti izkoriščanja znanja 
in izvoza (neposrednega in posrednega preko turizma). Te 

7 Bolezni, ki se prenašajo od živali na človeka in obratno. 

veje so: predelava in konzerviranje mleka, predelava in kon- 
zerviranje mesa in rib, predelava sadja in zelenjave ter grozdja 
in predelava sekundarnih surovin. Razvoj mlinsko-predelo- 
valne industrije, proizvodnje rastlinskih olj in maščob in proiz- 
vodnje sladkorja, bo usklajen s potrebami oskrbe v SR Slove- 
niji v okviru obstoječih obratov. Rast živilske proizvodnje bo 
temeljila na posodabljanju tehnologije z domačim znanjem in 
v kooperaciji s partnerji iz razvitejših dežel. OZD živilske 
industrije bodo racionalizirale proizvodnjo, skrbele za boljše 
koriščanje obstoječih kapacitet in uvajale proizvodne pro- 
grame višjih stopenj predelave za direkten izvoz in izvoz 
preko turizma. Živilska industrija bo širila svoj asortiment in 
krepila specializacijo zlasti s polpripravljeno hrano za gospo- 
dinjstva in velike potrošnike. 

V obdobju do leta 1990 bodo ob doslednem varovanju 
kmetijske zemlje, in z vključitvijo zapuščene zemlje v obde- 
lavo povečane njivske površine od sedanjih -252.000 ha na 
280.000 ha, kar bo doseženo tudi z osuševanjem 27.000 ha in 
namakanjem 8.000 ha površin (zlasti na za kmetijsko proiz- 
vodnjo najprimernejših območjih), z agromelioracijami na 
površini 60.000 ha in z nakupom 5.000 ha s strani kmetijskih 
organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti. Na karti št. 2 
»Območja kmetijskih zemljišč in agrooperacije«, je v pove- 
zavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije 
opredeljeno 1. kmetijsko območje ter območja in vrsta agro- 
operacij po občinah. Veliko večji poudarek bo dan ureditvi 
razmer za izvedbo komasacij na okoli 60.000 ha. Na tako 
urejenih zemljiščih bodo z intenzifikacijo proizvodnje, s spre- 
membo setvene strukture, uvajanje ustreznejših kolobarjev in 
z doslednejšo rajonizacijo povečani hektarski pridelki pri pše- 
nici na 38 dt/ha (v organizirani proizvodnji 50 dt/ha), koruz^na 
55 dt/ha (65 dt/ha), sladkorni pesi 420 dt/ha (420 dt/ha), krom- 
pirju na 200 dz/ha (280 dt/ha), silažni koruzi na 400 dt/ha (400 
dt/ha). 

Za hitrejše povečanje delovne storilnosti in znižanje proiz- 
vodnih stroškov bo potrebno doseči večjo koncentracijo pro- 
izvodnih zmogljivosti in s tem pričeti postopno izboljšanje 
agrarne strukture, kar bo omogočilo postopno prestrukturira- 
nje kmetijstva in izboljšanje ekonomskega položaja kmetoval- 
cev. To bo ob večji socialni varnosti prispevalo k upočasnitvi 
deagrarizacije v hribovitih območjih oziroma k izboljšanju 
slabe starostne strukture aktivnih kmetijskih prebivalcev. 

Večanje proizvodnje hrane in racionalnejšo proizvodnjo 
bomo zagotovili z organiziranjem in povezovanjem nosilcev 
pridelave, predelave in prometa ob uveljavitvi delitve dela in 
večje specializacije. Manjkajoče količine hrane, krme in suro- 
vin za živilsko industrijo, ki ne bodo proizvedene na območju 
Slovenije bodo organizacije združenega dela pridelave, pre- 
delave in oskrbe zagotovile na temelju dolgoročnega, proiz- 
vodno-dohodkovnega povezovanja z organizacijami združe- 
nega dela iz drugih SR in SAP upoštevaje pri tem dogovorjene 
namene (pšenica, koruza, svinjsko meso, sladkor, olje) in 
pogoje skupnega nastopa. 

Družbeni kmetijski obrati se bodo še nadalje uveljavljali kot 
stabilizator tržne proizvodnje hrane, nosilec intenzifikacije in 
modernizacije vse kmetijske proizvodnje. Organizacije zdru- 
ženih kmetov bodo širile obseg družbeno organizirane tržne 
proizvodnje, večale število članov ter razvijale take družbeno 
ekonomske odnose, ki bodo temeljili na skupnem planiranju, 
zagotavljanju repromateriala ter sredstev za tekočo proizvod- 
njo in naložbe. 

Naložbe bomo prvenstveno usmerjali v pridobivanje novih 
obdelovalnih površin v Sloveniji in usposabljanje obstoječih 
zemljišč za racionalnejšo proizvodnjo; v koncentracijo proiz- 
vodnih zmogljivosti s ciljem prestrukturiranja kmetijske pride- 
lave; v povečanje tržne poljedelske proizvodnje; v naložbe, ki 
zagotavljajo povečanje osnovne črede govedi in povečano 
proizvodnjo mesa in mleka na podlagi povečane proizvodnje 
domače krme in krme zagotovljene na podlagi dolgoročnih 
pogodb o pridelavi ter intenzivne rabe travnatega sveta; v 
pitališča prašičev zlasti na tržnih prašičerejskih kmetijah, kjer 
sloni proizvodnja pretežno na doma pridelani krmi; v urejanje 
novih nasadov na večjih kompleksih v družbenih obratih in v 
proizvodnih skupnostih, kjer so za to dani naravni pogoji in ki 
zagotavljajo povečanje izvoza ter v obnovo po pozebi v letu 
1985 uničenih nasadov; v zrejo in ulov rib; v objekte za 
shrambo kmetijskih pridelkov in pripravo blaga za izvoz. Del 
naložb bomo morali usmeriti tudi v sanacijo negativnih vpli- 
vov obstoječih svinjskih farm na okolje. 
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V okviru teh usmeritev bomo pospeševali vlaganja v hribovi- 
tih, kraških in obmejnih območjih in vlaganja na temelju 
združevanja dela in sredstev med organizacijami združenega 
dela ter skupne naložbe z združenimi kmeti. Vlaganja v mešal- 
nice krmil, glede na usmeritev na rejo živine z lastno krmo, 
bodo usmerjena predvsem v pripravo superkoncentratov, kot 
dodatek doma pridelani krmi. 

■4.1.10. Turizem 
Izhajajoč iz dolgoročne strategije bo razvoj turizma usmer- 

jen v doseganje večjega deviznega priliva ter ustvarjanje bolj- 
ših razmer za celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekre- 
ativnih potreb domačih in tujih gostov, zlasti osnovi izboljša- 
nja kakovosti celovite turistične ponudbe in okrepitve vloge 
osebnega dela. Pospeševali bomo razvoj stacionarnega, tran- 
zitnega, izletniškega, zimsko športnega (razvoj žičniške 
dejavnosti), mladinskega, poslovnega, kulturnega, navtič- 
nega in kmečkega turizma. 

V ta namen bo v obdobju 1986-1990 zlasti poudarek na 
tem, da bodo organizacije združenega dela turizma in gostin- 
stva izboljšale organiziranost in poslovno sodelovanje, okre- 
pile dopolnilno izobraževanje kadrov v skladu z razvojnimi 
programi, izboljšale bodo kvaliteto turističnih in gostinskih 
storitev ter uskladile in obogatile enotno ponudbo. Za dosego 
celovitejše in bogatejše turistične ponudbe se bo vanjo v 
večjem obsegu vključila trgovina, promet in zveze, agroživil- 
stvo, industrija, servisne dejavnosti, domača in umetna 
obrt, komunala ter družbene dejavnosti. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov in dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
nalog, ki jih prevzemajo, bodo organizacije združenega dela 
turističnega gospodarstva v obdobju 1986-1990, povečale 
nočitvene zmogljivosti za okoli 13.000 ležišč. Pri tem bodo 
večje organizacije združevale investicijska sredstva domačih 
interesentov ter pritegnile k vlaganju tudi tuje partnerje. *Na 
karti št. 3 »Območja za turizem« so opredeljeni prednostni 
turistični centri za skupna vlaganja s tujimi partnerji. Na 
kmetijah, ki sodelujejo v OZD in z zadružnimi organizacijami, 
bo dodatno urejenih 2.000 ležišč, občani, ki oddajajo ležišča 
v zasebnih gospodinjstvih bodo zgradili 1.500 ležišč in 
samostojni gostinci 500 ležišč. 

V turistično ponudbo, ki se bo prilagajala povpraševanju, se 
bo moralo hitreje vključevati samostojno osebno delo z 
gostinsko dejavnostjo, z razvojem domače in umetne obrti in 
odpiranjem zasebnih trgovin. Pospešeno bomo razvijali turi- 
zem na podeželju in kmetijah, k čemer bo pripomogla zlasti 
intenzivnejša in družbeno usmerjena naložbena politika in 
organizirana prodaja zmogljivosti. Organizacije združenega 
dela turističnega posredovanja (agencije) bodo v ta namen v 
svojem okviru razvile dejavnost za kooperiranje s sektorjem 
osebnega dela, zlasti pri razvijanju ponudbe in prodaje ter 
kreditiranja poslovanja in graditve zmogljivosti. 

Posebna pozornost bo namenjena tranzitnim gostom in 
izletnikom, katerim bomo prilagodili turistično ponudbo 
(izgradnjo trgovskih centrov, brezcarinskih trgovin, počivališč 
ipd.). 

V skladu s temeljnimi usmeritvami razvoja turizma bo dan 
večji poudarek prilagojenemu sistemu izobraževanja ter 
kakovostni politiki zaposlovanja z zagotovitvijo materialnih 
možnosti, kar bo povečalo zanimanje mladine, občanov in 
zdomcev za vključevanje v kakovostno delo v gostinstvu in 
turizmu. 

Za povečano izvenpenzionsko potrošnjo bodo v gostinskih, 
servisnih, trgovskih in ostalih storitvenih dejavnostih v turi- 
stičnih krajih prilagodili obratovalni čas potrebam turistov. 

Na teh osnovah se bo skupna turistična potrošnja poveče- 
vala 10% letno in bo dosegla v letu 1990 okoli 400 mio $ 
(upoštevaje tudi devizni priliv ustvarjen v prometu in zvezah, 
prodaji blaga in opravljenih storitvah, ki bodo dosežene s 
turizmom) deviznega priliva. Nočitve tujih gostov bodo naraš- 
čale okoli 6% letno, domačih gostov pa okoli 2% letno. 

4.1.11. Drobno gospodarstvo 
Na področju drobnega gospodarstva bo temeljna usmeritev 

razvijanje njegove vloge pri prestrukturiranju in racionalizaciji 
gospodarstva. Njegov razvoj bo usmerjen k hitremu porastu 
kooperacije blagovne proizvodnje za trg zasnovane na dolgo- 
ročnih dohodkovnih odnosih in v osnovanje novih proizvod- 

nih programov na osnovi delitve dela z industrijsko proizvod- 
njo v izdelavo proizvodov majhnih serij širšega asortimana in 
nestandardnih proizvodov po naročilu ter k porastu koopera- 
cije storitev in storitev občanom. Poseben poudarek pri raz- 
voju drobnega gospodarstva bodo imele usmeritve, ki prispe- 
vajo k hitrejšemu vključevanju v mednarodno delitev dela, 
tako v družbenem sektorju kot na področju osebnega dela in 
programov, pomembnih za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. Večje organizacije združenega dela bodo 
ob ustrezni podpori zlasti v občinah ustanavljale in spodbu- 
jale ustanovitev novih enot drobnega gospodarstva, kar bo 
omogočilo angažiranje sredstev občanov v proizvodne 
namene zlasti zdomcev, odpiranje novih delovnih mest in 
zaposlitev dela tehnološko odvečne in novo nastale delovne 
sile, izboljšanje ponudbe dobrin za zadovoljevanje potreb 
občanov ter uporabo lokalnih in sekundarnih surovin.. Na 
področju storitvenih dejavnosti bo temeljna usmeritev zado- 
voljevanje neposrednih potreb občanov, vključevanje v celo- 
vitejšo turistično ponudbo in v mednarodno ponudbo stori- 
tev. Delež drobnega gospodarstva v družbenem proizvodu se 
bo od sedanjih okrog 8,5% povečal na 12,5%. Dan bo večji 
poudarek hitrejšemu razvoju domače in umetne obrti. 

V skladu s temeljnimi usmeritvami bo dan poudarek večji 
udeležbi kvalificiranega in ustvarjalnega dela ter inovacijam, 
kar bo povečalo zanimanje mladine, občanov in zdomcev za 
delo v drobnem gospodarstvu. 

4.1.12. Trgovina 
Temeljna naloga trgovine bo njen skladen razvoj z razvojem 

in potrebami proizvodnje, oskrbe gospodarstva in prebival- 
stva ter njena učinkovitejša vključitev v mednarodno menjavo 
na podlagi poslovnega povezovanja in samoupravnega zdru- 
ževanja s proizvodnimi organizacijami na tržnih osnovah. 

Trgovina se bo z uvajanjem marketinških aktivnosti na 
tržišču, raziskavo trga in s pretokom tržnih informacij med 
proizvodnjo ter domačim in tujim trgom, usposobila za izvaja- 
nje svoje funkcije pri preskrbi domačega trga in organiziranju 
nastopa na tujih tržiščih in za bistveno znižanje v zalogah 
vezanih sredstev. 

Za hitrejši razvoj in učinkovitejšo organiziranost trgovine, ki 
mora slediti razvoju materialne proizvodnje ter zadovoljeva- 
nju potreb prebivalstva in turizma, bomo pospeševali procese 
združevanja v velike sodobne organizacije in specializacijo 
trgovinskih organizacij. Za racionalnejšo organizacijo notra- 
nje trgovine bomo zmanjševali število posrednikov ter število 
organizacij, ki se ukvarjajo s trgovanjem na debelo, ter tako v 
trgovini na drobno in v trgovini na debelo, zagotovili hitrejše 
obračanje zalog in s tem racionalno vezavo sredstev ter 
zmanjševanje stroškov poslovanja. 

Za obogatitev in popestritev vsakodnevne preskrbe in turi- 
stične ponudbe z raznovrstnim blagom bodo organizacije 
združenega dela trgovine širile trgovsko mrežo tudi s ser- 
visno dejavnostjo, storitvami, gospodinjstvom in gostin- 
stvom in svoje poslovanje prilagodile potrebam tržišča in 
zahtevam sodobne prodaje vključno v kooperaciji z zasebniki 
na turističnih območjih. Pri tem bo dan poseben poudarek 
razvoju in krepitvi materialnega položaja trgovine na drobno, 
ki se ukvarja z osnovno preskrbo prebivalstva, še posebej 
podeželske trgovine. Z namenom, da bi zadovoljevali potrebe 
delovnih ljudi in občanov z osnovnimi izdelki in izdelki vsak- 
danje rabe, bomo pospeševali sodelovanje trgovinskih orga- 
nizacij z organiziranimi potrošniki. Za izenačevanje družbe- 
nega standarda bomo postopoma zmanjševali razlike v pro- 
dajnem prostoru na prebivalca med posameznimi občinami 
zlasti z modernizacijo obstoječega prodajnega prostora in 
novimi prodajalnami. 

Trgovsko mrežo bomo dograjevali zlasti v primestnih nase- 
ljih, v manj dostopnih hribovskih območjih in gospodarsko 
manj razvitih območjih. Skupščine občin bodo z ekonom- 
skimi, urbanističnimi in drugimi ukrepi zagotovile, da se bo 
trgovina prilagodila sodobnim zahtevam prodaje v novih na- 
seljih. 

4.2. Energija, promet in vodno gospodarstvo 

4.2.1. Energija 
V Sloveniji razpolagamo s skromnimi naravnimi energet- 

skimi resursi. Izvajanje dolgoročne strategije razvoja energe- 
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tike v tem srednjeročnem obdobju, bo zato temeljilo predv- 
sem na: varčevanju in racionalnejšem gospodarjenju z ener- 
gijo, preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z manjšo 
porabo energije na enoto proizvoda, večjem in boljšem izko- 
riščanju lastnih konvencionalnih in novih virov energije ter na 
nadaljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja 
dela in sredstev. Na podlagi intenzivnejših raziskovanj zlasti 
premoga, nafte, zemeljskega plina in urana in s kar največjim 
izkoriščanjem domačih energetskih virov bomo zmanjšali 
delež uvozne energije v celotni porabi. Na karti št. 5 
»Območja pridobivanja pomembnejših mineralnih surovin 
ter naftovodno in plinovodno omrežje« so v povezavi z 
obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opre- 
deljene aktivnosti njihovega uresničevanja. 

Povprečna letna rast porabe koriščene energije v tem 
.obdobju bo 2,4%, kar je počasneje od predvidene rasti druž- 
benega proizvoda. V okviru skupne energetske porabe se bo 
zmanjšal delež tekočih goriv, medtem ko bo v celotni rasti 
koriščene energije nekoliko hitreje rasla poraba električne 
energije, plinskih goriv, pa tudi novih virov energije. Pri tem 
bomo usmerjali porabo posameznih energentov na tista 
področja porabe, kjer bo dosežen največji družbeno ekonom- 
ski učinek ob upoštevanju zahtev po ohranjanju zdravega in 
čistega okolja. 

Energetska odvisnost od uvoza se bo v tem obdobju 
postopno manjšala, tako pri premogu, kot tudi nafti in zemelj- 
skem plinu. Manjša odvisnost od uvoza bo dosežena zlasti z 
zamenjavo nekaterih goriv z domačimi, predvsem premogom 
in z večjimi nabavami iz drugih republik in pokrajin. 

Poraba električne energije se bo povečala od 9.321 GWH v 
letu 1985 na okoli 11.570 GWH v letu 1990. V ta namen bo do 
leta 1990 za pokrivanje potreb po električni energiji ob upo- 
števanju nadomestitve dotrajanih zmogljivosti, zgrajenih za 
347 MW novih proizvodnih elektroenergetskih kapacitet, od 
tega 100 MW v SR Bosni in Hercegovini. Zgrajeni bodo tudi 
potrebni prenosni objekti in objekti distribucije. Za preskrbo z 
električno energijo po letu 1990 bomo že v tem srednjeroč- 
nem obdobju pričeli s pripravami in gradnjo proizvodnih 
objektov moči okoli 700 MW. Izmed novih virov bomo v tem 
obdobju pričeli intenzivneje koristiti sončno in geotermalno 
energijo zlasti za ogrevanje stanovanj in rastlinjakov. Pri 
izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objektov bo Slove- 
nija v tem obdobju usmerjena predvsem v izkoriščanje vod- 
nega potenciala na Savi in Muri. Nadaljevali bomo tudi grad- 
njo elektrarn na manjših vodotokih in z gradnjo ustreznega 
omrežja za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema 
v vseh razmerah. Poleg teh objektov bomo za zanesljivo 
oskrbo z električno energijo zagotovilj tudi ustrezen razvoj 
objektov primarne energije, informativnega sistema in malih 
hidroelektrarn. Na karti št. 4 »Energetsko omrežje« so v 
povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slo- 
venije opredeljene aktivnosti za njihovo uresničevanje na 
področju virov in prenosa. 

V SR Sloveniji bomo v obdobju 1986-1990 proizvedli okoli 
10,7 mio ton rjavega premoga in 25,2 mio ton lignita (v tem 
okoli 7,5 mio ton rjavega premoga in 20 mio ton lignita za 
potrebe elektrogospodarstva). Povprečna letna rast proizvod- 
nje lignita 1,2% bo beležena predvsem zaradi pričetka eksplo- 
atacije v novem nahajališču-Globoko. Proizvodnja rjavega 
premoga se bo občutno povečala in bo rasla po stopnji okoli 
7,7%, predvsem na osnovi povečanja proizvodnje v obstoječih 
premogovnikih in pričetku proizvodnje v novem premogov- 
niku Lendava. Za zagotovitev predvidenega obsega proizvod- 
nje bomo hitreje modernizirali in avtomatizirali premogovnike 
ter bolje izrabljali opremo in delovni čas. V obstoječih prem<p- 
govnikih bomo odpirali nova nahajališča premoga, z geolo- 
škimi in drugimi raziskavami pa ugotavljali upravičenost 
ponovnega odpiranja opuščenih premogovnikov. 

Zaradi nezadostne proizvodnje premoga v Sloveniji bo 
treba zagotoviti okoli 4 mio ton lignita in 2,9 mio ton rjavega 
premoga iz drugih republik in avtonomnih pokrajin ter okoli 
1,9 mio ton kvalitetnejšega premoga iz uvoza. 

Premog bo še naprej osnovno gorivo v termo elektrarnah in 
termoelektrarnah — toplarnah; zaradi česar bomo morali v 
skladu s sanacijskimi programi pričeti odpravljati škodljive 
vplive teh objektov na okolje: v široki porabi, industriji in 
povsod tam, kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in zahteve 

varstva okolja se bo pospešeno nadaljevala zamenjava teko- 
čih goriv s premogom. 

Naftni derivati bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju 
pomemben energetski vir, čeprav bo delež porabe tekočih 
goriv v skupni porabi koriščene energije vse manjši. Še naprej 
bodo tekoča goriva pokrivala energetsko potrošnjo v indu- 
striji z visokotemperaturnimi procesi, v večjem delu prometa, 
v toplarnah za ogrevanje naselij s prekomerno onesnaže- 
nostjo zraka, v bazni in petrokemični industriji ter kmetijstvu. 
Skupna poraba naftnih derivatov v obdobju 1986-1990 bo 
predvidoma padala s povprečno letno stopnjo 1,1%, pri tem 
bo v neenergetske namene naraščala v energetske pa padala. 
Za tako načrtovano porabo naftnih derivatov bo padla 
potrebna količina surove nafte od 1,82 mio ton v letu 1985 na 
okoli 1,73 mio ton v letu 1990. 

Poraba zemeljskega plina bo rasla po letni stopnji 6,5%. 
Skupaj se bo povečala poraba zemeljskega plina od 911 mio 
SM3 v letu 1985 na okoli 1.250 mio SM3 v letu 1990. Za 
zagotovitev zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom bodo zgra- 
jene najnujnejše skladiščne in transportne zmogljivosti za 
skladiščenje in transport naftnih derivatov ter podzemno skla- 
diščenje zemeljskega plina. 

4.2.2. Promet in zveze < 
Za uresničevanje dolgoročne strategije razvoja na področju 

prometa in zvez in dosego skladnejšega in družbeno racional- 
nejšega razvoja prometa in zvez bomo: oblikovali funkci- 
onalno enoten in strukturno usklajen prometni sistem, ki bo 
zagotovil varen, hiter, kakovosten in učinkovit prevoz blaga in 
potnikov in prenos informacij, znižali delež transportnih stro- 
škov v ceni proizvodov in povečali družbeno rentabilnost 
prevoza; racionalno gradili in povezovali domači prometni 
sistem z jugoslovanskim in mednarodnim prometnim siste- 
mom ter povečali delež domačih prevoznikov v blagovnem, 
potniškem in turističnem prometu; smotrno gradili, vzdrževali 
in izkoriščali prometnice in tako čimbolj izkoristili geopro- 
metni položaj Slovenije; razvijali samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose znotraj prometa in zvez in njegovo samou- 
pravno in dohodkovno povezovanje z združenim delom v 
drugih gospodarskih panogati in zlasti tehnično-tehnološko 
povezovanje z jugoslovanskim prometnim sistemom; raciona- 
lizirali uporabo energije v prometu in krepili varnostno in 
obrambno sposobnost z usmerjanjem razvoja prometnega 
sistema za učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah; 
pospešeno racionalizirali pretok blaga z uvajanjem tipizira- 
nih, standardiziranih in unificiranih transportnih sredstev in 
opreme ter sodobnih tehničnih in tehnoloških rešitev pri 
premikanju in skladiščenju surovin, repromateriala in konč- 
nih izdelkov; pravočasno zagotovili prostorske pogoje ob 
zmanjšanju negativnega vpliva prometa na človekovo okolje 
in skrbeli za razvoj prometa in zvez na manj razvitih območjih. 

Do leta 1990 bomo uresničili naslednje kvalitativne spre- 
membe v prometnem sistemu; zmanjšali bomo obtok vago- 
nov s 3,0 dni v letu 1985 na 2,85 dni v letu 1990 ali za 5%, 
zmanjšali zamude potniških vlakov za 14% in tovornih vago- 
nov za 34%, povečali železniške kontejnerske prevoze za 10%, 
paletne prevoze za 12% in povečali nakladanja in razkladanja 
na industrijskih tirih s 15 mio ton na 16,5 mio ton ali za 10%, 
povečali fizično produktivnost dela v Luki Koper na 2445 ton 
na zaposlenega ali za 22% glede na leto 1985 in zagotovili 
sprejem in odpravo 4,4 mio ton tovora ter hitrejše obračanje 
ladij in železniških vagonov; povečali delež naše trgovske 
mornarice v prevozih blaga v zunanjetrgovinski menjavi tako 
da se bo delež prevoza blaga za domače uporabnike pove- 
čal za okoli 40% na okolj 40% in posodobili prevozne zmoglji- 
vosti, uvedli enotno vozovnico v javnem cestnem potniškem 
prometu in povečali varnost In kvaliteto prevozov ter povečali 
potovalno hitrost v medkrajevnem potniškem prometu do 
50%; povečali produktivnost in izkoriščenost javnih cestnih 
tovornih kapacitet s 17,5 povprečne tonaže na vozilo v letu 
1985 na 18,8 ton na vozilo v letu 1990 in povečali njihovo 
angažiranje v mednarodnem prometu s 43,5% v letu 1985 na 
53,1% v letu 1990, odpravili ozka grla in povečali propustnost 
na cestnem omrežju ter zgradili okoli 32,4 km avtocest in 
magistralnih cest, izboljšali varnost zračne plovbe na sloven- 
skih letališčih ter bistveno povečali konkurenčnost domačega 
zračnega prevoznika z nabavo novih 150-sedežnih letal tip 
Airbus A-320; povečali število PTT enot na 520 ali za 4% glede 
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na leto 1985, teleks naročnikov na 2784 ali za 40%, skupno 
število priključkov za prenos podatkov na 3100 ali za 96°/o in 
povečali zmogljivosti krajevnih telefonskih central za okoli 
44% in število telefonskih naročnikov za okoli 45%. 

Na železnici bodo do leta 1990 v skladu z zagotovljenimi 
sredstvi odpravljena ozka grla v tehnološkem procesu 
glede na njihovo kritičnost, modernizirane zmogljivosti, ki 
prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva, realizi- 
rane najpomembnejše naložbe v integralnem transportu, 
posodabljanje vlečne in prevozne zmogljivosti ter signalno- 
varnostne in telekomunikacijske naprave. Z usmerjanjem pro- 
metnih tokov na železnico in večjo substitucijo cestnih prevo- 
zov z železniškimi, večjo poslovno usmeritvijo železnice, smo- 
trnim koriščenjem kapacitet in večjo produktivnostjo dela, s 
hitrejšim neposrednim dogovarjanjem z uporabniki o kako- 
vosti, obsegu in ceni železniških storitev ustrezno zahtevam 
uporabnikov ter povpraševanju in ponudbi na transportnem 
tržišču kot tudi z izvajanjem politike hitrejše rasti cen železni- 
ških prevoznih storitev od splošne rasti cen bo doseženo, da 
bodo prihodki od transportnih storitev v I. 1990 v celoti pokri- 
vali vse stroške enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana. Na 
relacijah, kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni promet, bo 
potrebno preusmeriti tovorna vozila na železnico, zlasti pa 
tovorne, za Luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet bo 
potrebno organizirati tudi na najpomembnejših smereh na 
mreži jugoslovanskih železnic. Zaradi zagotovitve varnosti v 
železniškem prometu bo potrebno posodobiti zmogljivosti 
za vzdrževanje tirnih vozil. Na karti št. 6. »Železniško 
omrežje letališča in luke ter blagovno transportni centri« so 
v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR 
Slovenije opredeljene aktivnosti za njihovo uresničevanje. 

Pri cestni infrastrukturi bo poudarek na vzdrževanju in 
ohranjevanju obstoječega cestnega omrežja, na dokonča- 
nju gradenj že začetih cestnih odsekov magistralnih cest ter 
gradnji najbolj kritičnih cestnih odsekov na cesti Bratstva in 
enotnosti in cest po Osimskih sporazumih. Nadaljevali bomo 
z modernizacijo in rekonstrukcijo magistralnega, regional- 
nega in lokalnega cestnega omrežja predvsem na odsekih, 
kjer kritičnost cestišča in obseg prometnih obremenitev to 
narekuje in ni ustreznih železniških povezav. Na karti št. 7 
»Cestno omrežje« so v povezavi z obveznimi izhodišči dol- 
goročnega plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti za 
njihovo uresničevanje na področju magistralnih cest. 

Na področju cestnega prometa bomo pospeševali razvoj 
javnega potniškega in blagovnega prevoza, medtem ko bomo 
delo režijskih cestnih prevoznikov omejili le na dostavni pro- 
met v okviru urbanih središč in za potrebe večjih gradbišč. 
Javni mestni in primestni promet bo nadomeščal individualne 
prevoze. Z uvajanjem sodobne signalno varnostne opreme in 
informacijskih sistemov za regulacijo prometa bomo povečali 
varnost cestnega prometa. Zaradi zadovoljevanja potreb pot- 
nikov tako glede obsega kot kvalitete avtobusnega prevoza 
bo usklajevan medkrajevni potniški promet. Uvedena bo 
enotna vozovnica v primestnem prometu in usklajevani vozni 
redi med železnico in cestnimi prevozniki. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in goriv, ki vsebujejo 
manj okolju škodljivih snovi ter vgradnjo katalizatorjev. 

V razvoju luške dejavnosti bo poudarek na izgradnji najnuj- 
nejše splošne infrastrukture, izgradnji silosa za žito ter uvaja- 
nju sodobnih tehničnih, tehnoloških in informacijskih siste- 
mov za skladiščenje in pretovor blaga. Usklajevan bo razvoj 
luških in železniških dejavnosti ter bo spodbujano povezova- 
nje Luke Koper z vsemi udeleženci in uporabniki v transportni 
verigi. 

Trgovska mornarica bo izboljšala strukturo flote v korist 
tehnično sodobnega in specializiranega ladjevja in v večji 
meri prevzemala domače in tranzitne blagovne tokove v linij- 
ski ter v prosti plovbi, s čimer bo omogočila kvalitetnejše 
prevoze v naši zunanjetrgovinski menjavi in zagotovila večji 
devizni priliv. Zato bo, med drugim, potrebno zagotoviti uvoz 
ladij zaradi nadomestitve zastarelega ladjevja. 

Razvoj letališke infrastrukture bo usmerjen v etapno izgrad- 
njo južnega potniškega in ustanovitev proste carinske cone 
terminala na Letališču Ljubljana ter zagotovitev varnosti 
zračne plovbe na vseh javnih letališčih v republiki. Pospeše- 
vali bomo samoupravno in poslovno povezanost med letališči 
kot tudi med letališči in zračnimi prevozniki. 

Pospešeno bomo razvijali redni in izredni domači in bla- 
govni mednarodni letalski promet z varno in ekonomično 
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zračno floto ter s stol letali razširjali sistem zračnih prevozov 
tudi na ostala domača regionalna in gospodarska ter turi- 
stična središča v okviru delovne skupnosti Alpe-Jadran. 
Okrepili bomo sodelovanje z jugoslovanskimi zračnimi pre- 
vozniki in zagotovili komercialna dovoljenja za redni medna- 
rodni zračni promet za najbolj zanimive relacije v zahodni 
Evropi. 

Razvoj integralnega transporta bo slonel na pospešenem 
uvajanju sodobne transportno manipulativne opreme, smo- 
trni modernizaciji skladiščnih blagovno transportnih centrov 
predvsem za domači in izvozni zbirni promet ter na samou- 
pravnem in dohodkovnem povezovanju nosilcev integralnega 
transporta tako med nosilci integralnega transporta v okviru 
posameznih prometnih panog kot tudi teh z uporabniki tovrst- 
nih storitev. 

Špediterske organizacije združenega dela bodo na podlagi 
primerjalnih izračunov transportnih stroškov za izbor optimal- 
nega transportnega sredstva in transportne poti racionalizi- 
rale pretok blaga. 

V razvoju PTT prometa bo poudarek na izboljšanju spre- 
jema, obdelave, odprave in dostave pošiljk, uvajanju novih 
sodobnejših oblik storitev in povečanju zadovoljevanja potreb 
po telefonskih storitvah in kvalitetnejšemu delovanju telefon- 
skega omrežja. Povečane in posodobljene bodo zmogljivosti 
za mednarodne, magistralne in tranzitne zmogljivosti, glavne, 
vozliščne in rajonske avtomatske telefonske centrale in pre- 
nosni sistemi med njimi, poštni centri, objekti na manj razvitih 
območjih ter objekti posebnega pomena za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. Nosilci funkcionalnih sistemov zvez 
v SRS bodo samoupravno usklajevali razvojne programe. 
Prizadevali si bomo za večjo stopnjo tehnološke enotnosti in 
kvalitetnejše delovanje telekomunikacijskih sistemov v SFRJ. 
Na kartah št. 8 »PTT telefonsko omrežje«, št. 9. »Ptt-Javno 
omrežje za prenos podatkov«, št. 10 »PTT—Poštno omrežje« 
ter karti št. 11 »PTT-Telegrafsko omrežje« so opredeljene 
planske aktivnosti na področju PTT prometa. 

4.2.3. Vodno gospodarstvo 
Vodno gospodarstvo bo varovalo in razvijalo razpoložljiva 

vodna bogastva ter zagotavljalo zadostne količine pitne in 
tehnološke vode, izboljšanje kakovosti podtalnih voda, vodo- 
tokov in obalnega morja, varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda in sodelovalo pri ustvarjanju pogojev za racionalno rabo 
in izkoriščanje voda v energetske in druge namene. 

V okviru osnovne vodnogospodarske dejavnosti bomo 
usmerjali sredstva za vzdrževanje naravnih vodotokov in vod- 
nogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi urejanje 
hudournikov in za protierozijsko dejavnost. Z gradbenimi in 
biološkimi ukrepi bomo odpravljali vzroke erozije in stabilizi- 
rali labilna območja. Pri tem bomo dali prednost območjem 
zgornje Save in zgornje Soče, ki se v glavnem nahajata na 
območju Triglavskega narodnega parka in območjem plan- 
skih pašnikov. 

Investicijska vlaganja bomo usmerjali v izgradnjo vodnogo- 
spodarskih objektov in naprav in urejanju naravnih korit 
vodotokov za obrambo pred poplavami, ter v urejanje vodoto- 
kov na melioracijskih območjih predvidenih s skupnim pro- 
gramom usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano 
kmetijsko pridelavo v SR Sloveniji v obsegu 27.000 ha name- 
njenih za osuševanje. Z gradnjo večnamenskih in malih zadr- 
ževalnikov bomo zagotovili poleg obrambe pred poplavami 
tudi bogatenje nizkih voda in dodatne vodne količine za 
bogatenje vodnih virov za namakanje 8.000 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin. S temi ukrepi bomo omogočili izrabo 
sedaj izgubljenih retenzijskih površin ter upoštevali interese 
ribištva in krajinskega oblikovanja. Najpomembnejši odseki 
regulacij vodotokov so prikazani na karti št. 12 »Površinski 
zbiralniki vode in regulacije vodotokov«. Na karti št. 12 
»Površinski zbiralniki vode in regulacije vodotokov« so, 
skladno z zasnovo razmejitve večnamenskih zadrževalni- 
kov in akumulacij v povezavi z obveznimi izhodišči dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, prika- 
zani pomembnejši večnamenski zadrževalniki. Prikazani so 
tudi pomembnejši zbiralniki za potrebe melioracij. 

Nadaljevali bomo z raziskovalnimi in odkrivanjem novih 
vodnih virov ter zagotovili vse potrebne strokovne osnove za 
zavarovanje teh vodnih virov. Z odloki bomo zavarovali vodne 
vire, pri čemer bo še posebej poostren nadzor in skrb nad 
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ohranjanjem njihove kakovosti. Na karti št. 13 »Vodni viri in 
oskrba z vodo« so, skladno z opredeljenimi območji zajetih 
in nezajetih pomembnejših vodnih virov v povezavi z obvez- 
nimi izhodišči dolgoročnega piana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000, prikazani najpomembnejši vodni viri v SR Slove- 
niji s ključnimi elementi njihovega zavarovanja in gospodar- 
jenja. Prednost pri zagotavljanju oskrbe z vodo bodo imela 
vododeficitarna in manj razvita območja, predvsem obalno- 
kraško območje in Bela krajina. Na karti št. 13 »Vodni viri in 
oskrba z vodo« je skladno z zasnovo razmestitve regional- 
nih vodovodov v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, prikazana 
izgradnja večjih regionalnih vodovodov ter vodovodov na 
vododeficitarnih, manj razvitih in obmejnih območjih. 

Pospešeno in selektivno bomo odpravljali onesnaženost 
voda na prekomerno onesnaženih odsekih vodotokov lll/IV. in 
IV. razreda kakovosti, ter vodnih virov in vodotokov, ki so 
pomembni za oskrbo s (pitno) vodo. Na karti št. 14 »Kakovost 
voda in čiščenje naprave« so, skladno z zasnovo razmesti- 
tve čistilnih naprav za odpadne vode z zmogljivostjo nad 
10000 E in opredeljenimi območji saniranja pomembnejših 
vodotokov oziroma delov vodotokov v povezavi z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986—2000, prikazane predvidene čistilne naprave odpad- 
nih voda z zmogljivostjo nad 10000 E, odseki vodotokov, na 
katerih je predvideno izboljšanje kakovosti voda po realiza- 
ciji načrtovanih ukrepov in drugi odseki vodotokov potrebni 
prednostne sanacije iz dolgoročnega plana. Vzpostavljen 
bo kataster onesnaževalcev voda, tekoča kontrola kakovo- 
sti voda ter vpeljan tak sistem finančnih obveznosti onesna- 
ževalcev, ki jih bo ekonomsko spodbujal k zmanjševanju 
onesnaževanja. S temi sredstvi bo mogoče zagotoviti potre- 
ben obseg intervencijskih sredstev za uresničevanje pro- 
grama sanacije kakovosti podtalne vode, vodotokov in obal- 
nega morja, ki je opredeljen v dolgoročnem planu razvoja 
SR Slovenije za 1986—1990. 

4.3. Stanovanjsko-komunalna dejavnost 
Na področju stanovanjskega gospodarstva bomo do leta 

1990 zgradili vsaj 45.000 stanovanj, od tega polovico v druž- 
beno organizirani gradnji, in z načrtno prenovo posodobili 
10.000 stanovanjskih enot. Pri novogradnjah bomo dosled- 
neje zagotavljali racionalnejšo izrabo zazidalnih površin. S 
pospeševanjem strnjenih oblik organizirane individualne 
gradnje bomo zagotavljali višje gostote poselitve in racionali- 
zacijo stroškov infrastrukturnega opremljanja. Družbeno 
organizirana gradnja bo predvsem v prvem delu obdobja 
intenzivneje usmerjena na gradnjo v okviru £e obstoječih 
zazidanih območij (plombe), s čimer bomo zagotovili čas za 
kvalitetno pripravo novih zemljišč za kompleksno zidavo. Pri 
načrtovanju novih stanovanjskih sosesk bomo pospeševali 
nižje tipe zazidave, ki bodo ob sprejemljivih gostotah poseli- 
tve zagotavljali kvalitetnejše bivalne pogoje. Pri tem bomo 
upoštevali izsledke izvedenih raziskav in natečajev za optimi- 
zacijo tipologije stanovanjske gradnje in racionalizacijo obra- 
tovalnih stroškov objektov. I 

Stanovanjsko gradnjo bomo načrtovali dolgoročno in tako 
zagotovili pravočasno pripravo dokumentacije in stavbnih 
zemljišč ter zagotavljali stabilnejšo dinamiko in racionaliza- 
cijo stroškov gradnje. Dosledneje bomo uveljavljali tržna 
načela pri oddaji gradbenih del in s skrajševanjem rokov 
gradnje zmanjšali obremenjevanje kupcev z naraščajočimi 
stroški gradnje. 

Z družbeno organizirano prenovo zastarelega stanovanj- 
skega fonda in bivalnih okolij bomo zmanjšali predvsem tiste 
razlike v kvaliteti stanovanjskega standarda, ki so posledica 
zastarelih normativov stanovanjske gradnje v preteklosti. Ob 
izhodišču, da cena prenove ne sme bremeniti stanovanjskega 
gospodarstva bolj kot cena novogradnje, bo potrebno ob 
načrtovanju takšnih posegov predvideti tudi zagotavljanje 
dopolnilnih sredstev iz drugih virov, kot so sredstva skladov 
spomeniškega varstva, sredstva od prodaje in sredstva sofi- 
nanciranja lastnikov poslovnih prostorov ter druga namenska 
sredstva. Potrebno bo izdelati enotna izhodišča za pristop in 
organizacijo prenove, kot tudi za reševanje socialnih proble- 
mov, tehnično-regulativnih zadržkov in pravno-lastniških raz- 
merij. Reševanje slednjih bo tudi osnova za pospešitev tako 
organizirane kot individualne prenove podstrešij in neizkoriš- 

18 

čenih površin na obstoječih stanovanjskih objektih, pri čemer 
bo nujno poenostaviti formalne postopke pridobivanja 
potrebnih soglasij. 

Razmeroma skromni materialni okviri razvoja bodo v komu- 
nalni dejavnosti zahtevali racionalizacijo in povečanje učinko- 
vitosti komunalnega gospodarstva na vseh področjih delova- 
nja. V obdobju do leta 1990 bomo sanirali in dograjevali 
predvsem komunalne sisteme v okoljih, kjer je onesnaževanje 
doseglo kritično mejo in tam, kjer so ogroženi pomembnejši 
viri pitne vode. Celovito evidentiranje stanja in potreb nadalj- 
njega razvoja komunalnih dejavnosti bo osnova za kvalitet- 
nejše in racionalnejše načrtovanje ter bolj usklajeno delo pri 
dograjevanju komunalnih sistemov ob kompleksni prenovi 
urbanih okolij, sistematičnem odpravljanju virov onesnaževa- 
nja in pri načrtovanju urbanizacije ter opremljanja prostora. 

Povezovanje komunalnih organizacij, sistemov in dejavno- 
sti v okviru medobčinskega sodelovanja bo osnova za tehno- 
loško, kadrovsko in organizacijsko usklajevanje pri rednem 
obratovanju in pri načrtovanju nadaljnjega razvoja; tako zas- 
novani sistemi bodo omogočili racionalizacijo dela in kvalitet- 
nejšo ter enakomernejšo oskrbo s komunalnimi storitvami. Na 
osnovi medobčinskega povezovanja bomo oblikovali tudi 
omrežje odlagališč komunalnih odpadkov v republiki ter celo- 
vit sistem reciklaže, ki bo omogočal ekonomično zbiranje in 
predelavo komunalnih odpadkov, kot tudi njihovo gospo- 
darno uporabo v industriji, kmetijstvu in v energetiki. 

4.4. Razvoj in pres\rukturiranje družbenih 
dejavnosti 

4.4.1. Prestrukturiranje, racionaliziranje in 
investiranje v družbenih dejavnostih 

V skladu z dolgoročno razvojno strategijo družbe bo priori- 
teta dana tistim programom družbenih dejavnosti, ki omogo- 
čajo povečanje? sprostitev in večjo uporabo inovativnega in 
ustvarjalnega potenciala. V raziskovalni dejavnosti so to 
skupni programi, kot osnova za usposabljanje raziskovalnih 
delavcev, v izobraževanju predvsem programi v visokem izo- 
braževanju in dodelave programov srednjega šolstva, v zdrav- 
stvu nadaljnja razmejitev dela med osnovnim in bolnišničnim 
ter specialističnim zdravstvom, s poudarkom na programih 
osnovnega zdravstvenega varstva, v kulturi pa programi za 
razvoj in ohranjanje narodne identitete in kulturnega spo- 
mina. Ti programi morajo pomeniti prodor novih vsebin, 
oblik, miselnosti in ljudi na vsa mesta, kjer se bodo postavljale 
nove zahteve in prestrukturiralo gospodarstvo in negospodar- 
stvo. 

V vseh dejavnostih bo potrebno razvijati cenejše, posamez- 
niku bolj prilagojene in kakovostnejše oblike zadovoljevanja 
potreb, ki bodo morale vključiti več znanja in novih tehnolo- 
gij. Spreminjati bomo morali nekatere vrednostne usmeritve, 
povečevati delovno in finančno udeležbo neposrednih upo- 
rabnikov kadar bodo hoteli imeti nadstandardne storitve ter 
dograjevati in ustvarjati pogoje za učinkovit razvoj prosto- 
voljnega dela. Družbene dejavnosti bodo pripravile takšne 
programe, ki bodo atraktivni za neposredne uporabnike in iz 
dogovorjenih standardnih programov izločili tiste sestavine, 
ki niso temeljna (standardna) vsebina potrebna za razvoj 
vsakega posameznika. 

V družbenih dejavnostih bodo obstoječe programe raciona- 
lizirali ter jih uskladili s temeljnimi usmeritvami tega plana. To 
bo tudi izhodišče za prestrukturiranje družbenih dejavnosti. 
Pri tem bodo združena sredstva za raziskovalno dejavnost v 
srednjeročnem obdobju bistveno povečana. Povečane ozi- 
roma dodatne programe bodo družbene dejavnosti financi- 
rale predvsem na osnovi neposredne svobodne menjave dela. 

Pomembna sestavina programov družbenih dejavnosti bo 
tudi zagotavljanje socialne varnosti. Sprotno bomo usklaje- 
vali denarne prejemke ter spremljali in reševali probleme 
tistih skupin prebivalstva, ki jih sedanja gospodarska gibanja, 
predvsem pa inflacija, najbolj prizadevajo. Več pozornosti 
bomo posvetili otrokom in mladim družinam. Še nadalje pa 
bomo skrbeli za tiste skupine prebivalstva, ki prehajajo iz 
enega življenjskega ali delovnega obdobja v drugega ter tiste, 
ki zaradi različnih razlogov niso sposobni sami poskrbeti 
zase. To istočasno pomeni, da bomo morali s politiko ustvar- 
janja in delitve dohodka učinkoviteje reševati probleme soci- 
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alne varnosti zaposlenih. Delo in delovni rezultati bi že kot 
normalna sestavina reprodukcije morali biti temelj socialne 
varnosti zaposlenih, socialna varnost upokojencev pa bo 
temeljila na rezultatih njihovega minulega dela, kar bo omo- 
gočeno z doslednim izvajanjem zakona. 

Vsa razpoložljiva sredstva za investicije bodo v celotnem 
obdobju dosegle le raven iz predhodnega obdobja 
1981-1985. To pomeni, da bo potrebno pri investicijskem 
odločanju ravnati skrajno racionalno in dati prednost predv- 
sem investicijam v opremo. 

Dokončali bomo izgradnjo že začetih objektov in oblikovali 
program sanacije in/ali izgradnje objektov vseslovenskega 
pomena. V ta program bodo vključene obnove in posodobitve 
obstoječih kulturnih ustanov, ki služijo tudi znanstveno-razi- 
skovalnemu namenu (izgradnja predvsem nekaterih novih 
centralnih knjižničnih prostorov). Sanirati pa bo potrebno 
tudi nekatere nepremične kulturne spomenike prve katego- 
rije, za katere ni mogoče najti uporabnikov financerjev. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju na vzgoji in izobra- 
ževanju ne bomo prostorskih kapacitet povečevali v takem 
obsegu kot doslej razen v primerih, kjer pomanjkanje teh 
kapacitet onemogoče vpis in izvajanje programov. Program 
izgradnje domov za učence in študente se izteče, prednost pa 
bo imelo zagotavljanje prostorskih pogojev organizacij za 
usposabljanje. 

v • 

4.4.2. Raziskovalna dejavnost 
Na področju raziskovalne dejavnosti bo treba doseči večjo 

povezavo raziskovalne sfere z organizacijami združenega 
dela v gospodarstvu in družbenih dejavnostih in se vključevati 
v njihova prizadevanja po prestrukturiranju. V ta namen se bo 
povečalo število trajnejših, usklajenih sodelovanj raziskoval- 
nih organizacij v razvojnih projektih gospodarstva, kjer bodo 
raziskovalne ekipe prehajale k izvajanju in tudi vodenju raz- 
vojnih projektov. 

Program Raziskovalne skupnosti Slovenije bodo sestavljale 
raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, ki so 
skupnega pomena za krepitev nacionalne kulturne zavesti in 
temeljne in dolgoročne razisakve. v naravoslovnih, tehničnih, 
biotehničnih in medicinskih vedah, ki so posebnega pomena 
za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. V okviru teh razi- 
skav bo potekalo usposabljanje ka'dra in obnavljanje njihove 
inovacijske sposobnosti. Nosilke usposabljanja bodo razisko- 
valne in visokošolske organizacije združenega dela. Nujna bo 
povezava in delitev dela z raziskovalnimi in visokošolskimi 
organizacijami v Jugoslaviji in v*svetu. Do konca srednjeroč- 
nega obdobja bodo raziskovalno usposobile 2000 ljudi. 
Večino teh in del raziskovalcev - mentorjev bo že v tem 
obdobju angažiranih na^ razvojnih projektih. Temu programu 
bo namenjen največji delež s prispevno stopnjo združenih 
sredstev. Izdatneje pfc bodo s sredstvi in opremo podprta 
raziskovalna področja, pomembnejša za opredeljevanje in 
izvajanje prednostnih usrjieritev družbenega razvoja. 

Združena sredstva v -posebnih raziskovalnih skupnostih 
bodo namenjana sofinaciranju raziskav v okviru razvojnih 
projektov združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti. 
Prednost bodo imeli razvojni projekti, skladni z družbeno 
razvojno strategijo. 

V enoti Raziskovalne skupnosti Slovenije za odkrivanja in 
raziskovanje surovin splošnega pomena bomo omogočali 
razrskovalno delo, z namenom postopne izdelave geološke 
karte surovinskih in energetskih bogastev SR Slovenije. 

Prednostna naloga v raziskovalni dejavnosti bo tudi oprem- 
ljanje znanstveno-raziskovalnega dela. Z družbenimi sredstvi 
bomo zagotavljali opremo predvsem za potrebe temeljnega 
raziskovalnega dela. Organizacije združenega dela, ki angaži- 
rajo raziskovalni kadrovski potencial v svojih razvojnih pro- 
jektih, bodo sofinancirale nabavo opreme za te potrebe. 
Oprema bo v uporabi v znanstveno-raziskovalnih organizaci- 
jah, kjer bo na dohodkovnih osnovah dostopna širšemu krogu 
uporabnikov. 

Zagotavljali bomo uvoz znanstvene in tehnološke literature 
in s knjižnično-informacijskim sistemom omogočali dostop- 
nost in pretok literature in informacij. Omogočali bomo med- 
narodno sodelovanje in komuniciranje znanstveno-razisko- 
valnega kadrk. * 

4.4.3. Usmerjeno izobraževanje19 

Izboljšavanje strukture dela povečuje tudi potrebe po delav- 
cih z višjo stopnjo strokovne usposobljenosti. Zato bo izobra- 
ževanje in usmerjanje v nadaljevanju izobraževanja ena izmed 
temeljnih nalog tega obdobja. Za realizacijo tega cilja, bodo 
organizacije združenega dela pospeševale izobraževanje iz 
dela in ob delu, predvsem v okviru svojih razvojnih potreb, s 
kritjem stroškov izobraževanja in zagotavljanjem ugodnejših 
delovnih pogojev za študij. 

Za dosego večje usklajenosti med izobraževanjem in 
kadrovskimi ter razvojnimi potrebami organizacij združenega 
dela, bodo le-te z ustreznim vrednotenjem dela in znanja ter 
definiranimi potrebami po znanjih usmerjale že zaposlene 
delavce v izobraževanje. Sodelovale bodo pri poklicnem 
usmerjanju, štipendijski politiki in planiranju obsega vpisa 
in mreže šol in tako usklajevale izobraževanje mladine z 
zaposlitvenimi možnostmi. Skupaj z obrtnimi združenji bodo 
zagotovile možnosti za opravljanje pripravništva vsem, ki 
bodo zaključili šolanje in pripravile ustrezne programe pri- 
pravništva za delo na konkretnem delovnem mestu. 

V srednjem šolstvu bomo na osnovi rezultatov evalvacije 
programov odpravili pomanjkljivosti in ugotovljene slabosti. 
Celovita prenova vzgojnoizobraževalnih programov mora 
razrešiti probleme prezahtevnosti, preobsežnosti in prekri- 
vanj. Prenovljeni vzgojnoizobraževalni programi bodo uve- 
deni z začetkom šolskega leta 1988/89. 

S sodobnejšimi oblikami, metodami in načini dela, ki bodo 
temeljili na problemskem pristopu in udeležence izobraževa- 
nja navajali na samoizobraževanje ter z uvajanjem sodobne 
izobraževalne tehnologije — bomo intenzivirali vzgojnoizo- 
braževalni proces. 

Dosežki znanosti v svetu in pri nas in s tem povezan razvoj 
visokega šolstva ter potrebe po tehnološki intenzifikaciji zdru- 
ženega dela bodo usmerjali nadaljnji razvoj visokega šolstva. 
Univerza v Ljubljani in univerza v Mariboru bosta sprotno 
spremljali izvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov in 
uveljavljali dopolnitve tam, kjer bo glede na ugotovljene rezul- 
tate evalvacije programov, nove zahteve dela in razvoja 
znanosti, potrebno. Pri tem bosta vnašali v dodiplomski študij 
več fundamentalnega znanja, specialna in posebna znanja pa 
prenašali oziroma vključevali v programe izpopolnjevanja in 
podiplomskega izobraževanja. 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo skladno z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana v obdobju 1986-1990 omo- 
gočale vpis v programe srednjega šolstva okoli 180.000 učen- 
cev od tega v izobraževanju pred vstopom v delo okoli 
140.000 in s tem omogočile vpis vsem, ki končujejo osnovno 
šolo, v izobraževanje ob delu okoli 45.000 učencev. V pro- 
grame višjega in visokega šolstva pa bodo vpisale skupaj 
okoli 65.000 študentov od tega v izobraževanje pred vstopom 
v delo okoli 45.000 in v izobraževanje ob delu in iz dela pa 
okoli 20.000 študentov. Predviden obseg vpisa mladine ostaja 
na približno enaki ravni kot v preteklem planskem obdobju, 
povečal pa se bo vpis v tehnične in naravoslovno-matema- 
tične usmeritve, v srednjem šolstvu za okoli 5%, v višjem in 
visokem za nekaj več kot 10%. V skladu s sprejetimi usmeri- 
tvami bodo posebne izobraževalne skupnosti usmerjale vpis 
na področja strojegradnje, elektroindustrije, agroživilstva, 
bazne kemije, informatike in telekomunikacij. Za 10% se bo 
povečal obseg vpisa pri izobraževanju ob delu in iz dela, 
predvsem na prednostnih področjih, pri čemer bodo organi- 
zacije združnega dela stimulirale delavce za nadaljnje izobra- 
ževanje, vzgojnoizobraževalne organizacije pa bodo pripra- 
vile take programe, ki bodo bolj kot doslej, prilagojene delov- 
nim in življenjskim izkušnjam odraslih. 

V vseh smereh visokošolskega izobraževanja bomo z večjo 
kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela in smotrnim usmerja- 
njem ob vpisu zmanjšali osip v prvih letnikih študija. Naju- 
spešnejše študente bomo že v dodiplomskem študiju, s sveto- 
vanjem, vodenjem in dobro pripravljenimi študijskimi pro- 
grami usmerjali v znanstveno-raziskovalno delo. Tako bomo 
zagotovili večje število pedagoško-raziskovalnega podmladka 
za visoko šolstvo ter usposabljali raziskovalni in ekspertni 
potencial za raziskovalno-razvojne projekte v združenem delu 

18. Termin obsega srednje, Višje In vltoko izobraževanje. 
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Temu cilju bo prilagojena tudi politika štipendiranja v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Visokošolske delovne organizacije bodo ob sodelovanju z 
gospodarsko zbornico Slovenije ter upravnimi organi in orga- 
nizacijami izdelale celovit program sprotnega izpopolnjeva- 
nja in specializacij strokovnih kadrov v združenem delu in na 
tej osnovi povečale obseg podiplomskega študija, še zlasti na 
prednostnih področjih. 

S smotrnejšo integracijo pedagoškega in raziskovalnega 
dela, s stalnim pretokom kadrov med univerzo in združenim 
delom in s habilitacijsko politiko ter spodbudnejšim nagraje- 
vanjem bomo postopoma zagotovili kadrovsko prenovo viso- 
kega šolstva. 
4.4.4. Osnovno šolstvo 

V osnovnem šolstvu bo imel prednost zagotovljeni pro- 
gram, ki bo omogočal izenačeno raven osnovnega izobraže- 
vanja za vse otroke. Do začetka šolskega leta 1986/87 bo v vse> 
razrede uveden nov program življenja in dela osnovne šole, ki 
z interesnimi dejavnostmi, dodatnim poukom naravoslovnimi 
in kulturnimi dnevi ter delom prispeva k odpiranju šole navz- 
ven in povezovanju z okoljem, kar vodi k preraščanju osnovne 
šole v izobraževalno, kulturno in telesno kulturno središče 
krajevne skupnosti. Ta program bomo sproti sremljali in na 
podlagi evalvacije pripravili potrebne programske spre- 
membe. Izvajale se bodo tudi naloge dvojezičnega šolstva in 
šolstva narodnosti. 

V osnovni šoli bomo razvijali različne oblike indvidualiza- 
-cije in notranje diferenciacije pouka, da bi na ta način omogo- 
čili najugodnejši razvoj vsakega učenca. Pri tem bomo pose- 
bej skrbeli za delo z nadarjenimi učenci in jim s svetovanjem 
in usmerjanjem ter z dobro pripravljenim dodatnim poukom 
in interesnimi dejavnostmi omogočali poglobljeno razvijanje 
sposobnosti, nagnjenj in interesov. 

Skladno s konceptom življenja in dela ter vzgojnoizobraže- 
valno in družbeno funkcijo osnovrle šole se bodo učitelji 
začeli izobraževati po programih visokega šolstva. To izobra- 
ževanje bo v visokem šolstvu organizirano v tem planskem 
obdobju. 
4.4.5. Zdravstvo 

Pri nadaljnjem razvoju zdravstvenega varstva bodo zdrav- 
stvene skupnosti in zdravstvene organizacije dajale prednost 
hitrejšemu razvoju kvalitetne in učinkovite osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti in njene enakomernejše distribucije v pro- 
storu, zdravstveni samozaščiti in zdravstveni prosvetljenosti 
prebivalstva. 

Zdravstvene organizacije se bodo v večji meri kot doslej 
usmerile na izvajanje preventive, higiene, epidemiologije, 
splošne medicine, medicine dela, mladinskega zobozdravstva 
in obvladovanju posledic škodljivih vplivov okolja, ki pogoju- 
jejo kronična obolenja. Še naprej bo posebna skrb namenjena 
zdravstvenemu varstvu borcev in vojaških invalidov. Zdrav- 
stvene organizacije bodo tesneje sodelovale z zdravstvenimi 
organizacijami drugih republik in izoblikovale skupen pro- 
qram ponudbe zdravstvenih in zdraviliških storitev inozem- 
stvu. 

Tem ciljem bo sledil tudi razvoj zdravstvenih zmogljivosti. 
Obseg zdravstvenih storitev bomo širili le na najbolj deficitar- 
nih območjih in področjih. Skladno s takšno razvojno politiko 
ne bomo širili bolnišničnih zmogljivosti, ampak jih bomo na 
nekaterih območjih postopoma zmanjševali ali preusmerjali 
za druge potrebe. Več poudarka bomo dali nadomestitvi iztro- 
šene in nabavi najnujnejše opreme. Istočasno pa bomo širili 
in usposabljali službo zdravljenja in nege bolnika na domu 
preko tesnejšega in uspešnejšega sodelovanja organizacij 
osnovne zdravstvene dejavnosti z bolnišničnimi organizaci- 
jami in centri za socialno delo. 

Zagotovili bomo pogoje za hitrejše vzpostavljanje in delova- 
nje enotnega zdravstveno-informativnega sistema. Na tem 
področju bomo v letih 1986-1990 dali prednost ustanavljanju 
območnih zdravstveno-informativnih centrov; njihovi poeno- 
tenosti in funkcionalni povezanosti. 
4.4.6. Socialno varstvo 

Samoupravne interesne skupnosti, združene v šKupnosti 
socialnega varstva soustvarjajo pogoje za višjo kvaliteto živ- 
ljenja človeka. Zato bodo usklajevale socialnovarstvene pro- 
grame, osnove in merila za ugotavljanje upravičenosti do 

socialnovarstvenih pomoči ter uresničevale dogovorjena 
izhodišča za zagotavljanje solidarnosti. V planiranje in izvaja- 
nje programov socialnega varstva bodo vključevale organiza- 
cije združenega dela, krajevne skupnosti, društva, intenziv- 
neje pa tudi prostovoljce. V programih skupnosti, ki se zdru- 
žujejo v skupnosti socialnega varstva, bo posebna skrb 
posvečena zagotavljanju enakih razvojnih možnosti otrokom 
in mladini, usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 
razvoju mobilnih služb za pomoč invalidom na domu ter 
različnim programom pomoči in skrbi za starejše občane, ki 
niso vključeni v domove. 
4.4.7. Otroško varstvo 

Zaradi izenačevanja možnosti vsestranskega razvoja otrok 
bomo za otroke, ki niso v organiziranem družbenem varstvu 
izvajali različne vzgojne programe in različne oblike vzgojno- 
varstvene dejavnosti, kot dopolnilo redni dejavnosti vrtca 
(institucionalnim oblikam). 

Povečali bomo število predšolskih otrok, vključenih v 
dnevno vzgojo in varstvo (od 81.600 v letu 1986 na 88.300 v 
letu 1990, kar bo pomenilo povečanje zajetja teh otrok od 48% 
na SSVo20. Planirano zajetje otrok bomo dosegli s povečanjem 
družinskega varstva, s pridobivanjem kapacitet v okviru sta- 
novanjske gradnje in z večnamensko gradnjo. Zaradi zahtev- 
nih vzgojnih programov in boljše kvalitete ter pestrosti vzgoj- 
nega dela bomo izobraževali vzgojiteljice na višješolski stop- 
nji in v delo še bolj vključevali tudi starše. Obratovalni čas 
vzgojno-varstvenih organizacij bomo prilagodili skrajšanemu 
in različnim možnostim izrabe delovnega časa. 

V ta namen se bodo vzgojno-varstvene organizacije pove- 
zovale z drugimi organizacijami in društvi v krajevni skupno- 
sti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo za predšolske otroke in tako 
organizirale skupne dopolnjujoče se vzgojne programe. 

• Vsem predšolskim otrokom bo še naprej zagotovljen 
vzgojni program priprave na šolo, telesno in duševno mote- 
nim otrokom pa vzgoja in varstvo. 

Otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin bo 
solidarnostno zagotovljena dogovorjena raven socialne var- 
nosti predvsem v funkcionalni obliki (npr. kot soudeležba pri 
ceni oskrbe v VVO, kot plačilo prehrane v šoli itd.). 

Zaradi fizičnega in psihosocialnega zdravja otrok bjmo 
podaljšali porodniški dopust na eno leto, pri čemer bo višina 
nadomestila za ta čas in začetek izvajanja te pravice, oprede- 
ljen v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. Upravičencem bodo omogočeni različni načini 
izrabe tega dopusta. 

Nezaposlenim porodnicam (iskalkam zaposlitve, študent- 
kam in učenkam v usmerjenem izobraževanju), ki imajo 
stalno prebivališče na območju SR Slovenije bodo 84 dni 
zagotovljeni denarni prejemki za nego in varstvo otrok. Kme- 
tice pa bodo glede pravice do denarnega prejemka za čas 
poroda ter za nego in varstvo otroka postopoma izenačene z 
delavkami. Zavitek najnujnejše opreme za novorojenca bo 
vsebinsko obogaten in še bolj prilagojen potrebam dojenčka. 

4.4.8. Socialno skrbstvo 
Zaradi naraščanja problemov, ki jih rešuje socialno skrb- 

stvo, zaradi vzdrževanja evidenc o prejemnikih socialnovar- 
stvenih pomoči, zaradi organiziranja prostovoljne dejavnosti 
v krajevni skupnosti ter usposabljanja prostovoljcev (v sode- 
lovanju z izobraževalnimi in drugimi institucijami), bomo 
kadrovsko okrepili centre za socialno delo. Z namenom celo- 
vitega reševanja problemov bodo le-ti intenzivneje sodelovali 
z drugimi organizacijami in skupnostmi, ki se srečujejo s 
socialnimi problemi kot so zdravstvo, zaposlovanje, službe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, organizacije 
združenega dela, krajevne skupnosti, organizacije rdečega 
križa, društva itd. 

Čimvečjemu številu starejših bomo z različnimi prostovolj- 
nimi in strokovnimi storitvami omogočili življenje na svojih 
domovih; splošni socialni zavodi bodo bolj prilagodili organi- 
zacijo dela potrebam starostnikov (drugačna razmestitev pro- 
storov zaradi visokega deleža bolnih v teh zavodih, organizi- 
ranje različnih programov in storitev za stare, ki sicer živijo 
doma) in v sodelovanju s centri za socialno delo postali 
središča skrbi za stare. 

J 20. Ob novi oceni generacije stare od 8 mesecev do 6,5 let, po kateri se obseg te 
generacije zmanjšuje. 
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Osebam, ki nimajo sredstev za preživljanje in so nespo- 
sobne za pridobitno delo bo zagotovljena dogovorjena raven 
socialne varnosti v obliki družbenih pomoči oziroma oskrbe v 
socialnih zavodih. 

Duševno in telesno prizadetim osebam, ki se ne morejo 
usposobiti za samostojno življenje in delo bo zagotovljeno , 
družbeno varstvo. 

4.4.9. Kultura 
V kulturi in kOlturnih dejavnostih bomo v naslednjem plan- 

skem obdobju pbspeševali razvoj tistih dejavnosti, ki približu- 
jejo kulturne dobrine večjemu številu občanov ali omogočajo 
njihovo aktivno udeležbo, področja Slovenije z nižjim kultur- 
nim standardom v skladu s policentričnim razvojem Slovenije 
v okviru enotnega slovenskega kulturnega prostora ter bolj 
podpirali dogovorjene prednostne dejavnosti. Spodbujali 
bomo zavest o pomembnosti kulture v življenju ljudi, podpirali 
boljše vrednotenje ustvarjalnega dela in razvijali kulturne 
vrednote, ki so usmerjene v prihodnost. Bolj kot dosedaj 
bomo podpirali tiste kulturne institucije, ki največ prispevajo 
k ohranjanju slovenske kulture in nacionalne samobitnosti in 
samostojnosti ter vrhunsko kulturno ustvarjalnost. Zato se 
bodo preoblikovale kulturne skupnosti tako, da bo v republiki 
ohranjen prostor le za dogovarjanje o razvoju pomembnega 
za kulturo z nacionalnega vidika, in vidika zagotavljanja 
skladnejšega in policentričnega razvoja.v SR Sloveniji ter 
zagotavljanju enotnosti slovenskega kulturnega prostora, 
ostale pa prepustili občinskim kulturnim skupnostim. 

Prednostno bomo obravnavali knjigo (založništvo in knjiž- 
ničarstvo), varstvo kulturne in naravne dediščine in najpo- 
membnejših spomenikov, kulturne stike z zamejci, zdomci in 
izseljenci, kulturno sodelovanje med narodi in narodnostmi v 
SFRJ in tujino. Kulturna skupnost Slovenije bo v svojem planu 
opredelila tudi naloge in skrbela za razvoj kulturnih dejavno- 
sti italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji, sprejela 
sklepe za racionalizacijo založniške dejavnosti ter njeno 
povezovanje s knjižnicami, smotrnejšo izrabo obstoječih pro- 
storskih in kadrovskih potencialov pri vseh dejavnostih in 
selektivnejše investiranje v nove objekte upoštevaje obnovo 
obstoječih. Občinske kulturne skupnosti bodo prednostno 
obravnavale dejavnosti splošnoizobraževalnih knjižnic in zaš- 
čito kulturnih in naravnih spomenikov lokalnega pomena, 
ljubiteljsko ustvarjanje ter gostovanja. Splošnoizobraževalne 
knjižnice pa bodo svojo dejavnost razširile tudi na druge 
oblike delovanja (medioteke, razstave, sodelovanje s šolami 
ipd.), obenem pa skrbele za večjo dostopnost knjižnega 
fonda. 

4. 4.10. Telesna kultura 
Na področju telesne kulture bomo krepili množičnost in 

skrbeli za športno aktivnost vseh ljudi, zlasti pa otrok in 
mladine. Z uveljavljanjem selektivnih in prednostnih progra- 
mov vrhunskega športa (zlasti tistih, za katere je značilna 
izrazito gibalna komponenta) in njegovo povezanostjo z mno- 
žičnostjo bodo dane možnosti za razvoj nadarjenih mladih 
športnikov. Za to bodo predvsem skrbele telesnokulturne 
organizacije v občinah in krajevnih skupnostih v sodelovanju 
z zvezo telesnokulturnih skupnosti Slovenije. Zagotovljeno bo 
bolj organizirano in usklajeno uresničevanje prednostnih pro- 
gramov telesnokulturne aktivnosti na vseh ravneh v sodelo- 
vanju z otroškim varstvom, izobraževanjem in telesnokultur- 
nimi organizacijami. Izboljšali bomo kadrovsko strukturo ter 
povečali površine namenjene tej dejavnosti, kar pa ne bo 
bistveno vplivalo na večanje investicij, ker bo gradnja pove- 
zana z drugimi dejavnostmi v večnamenskih objektih v odvis- 
nosti od naravnih danosti. 

4. 5. Družbeni sistem informiranja 
V razvoju družbenega sistema informiranja bosta poglavitni 

nalogi hitrejše vključevanje sodobne informacijske tehnolo- 
gije v vsa področja družbenega življenja in nadaljnje uveljav- 
ljanje skupnih osnov družbenega sistema informiranja. Zato 
bomo modernizirali tehnične osnove sistema, ob naslonitvi na 
domače proizvajalce opreme, uvajali sodobne oblike in teh- 
nološke rešitve, ki bodo omogočale pravočasno in popol- 
nejšo zagotovitev planskih, znanstveno-tehničnih, finančnih 
in drugih podatkov ter informacij kar bo prispevalo k večji 

učinkovitosti odločanja organov upravljanja, poslovodnih 
organov, delegatskih skupščin samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter prav tako k bolj učinkovitemu spremljanju izva- 
janja odločitev. 

Za potrebe informacijske podpore procesom odločanja o 
družbeni reprodukciji bo težišče aktivnosti ha področju druž- 
benega sistema informiranja na nadaljnji racionalizaciji, večji 
ažurnosti in uporabnosti sistemov zbiranja, hranjenja in 
posredovanja podatkov, oziroma obstoječih skupnih regi- 
strov in evidenc, vsem subjektom družbenega sistema infor- 
miranja. Zbiranje osnovnih podatkov se bo navezovalo na že 
obstoječe informacijske sisteme združenega dela in samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Poseben poudarek bo na raz- 
voju tistih elementov družbenega sistema informiranja, ki 
podpirajo uporabo znanja in pridobivanja znanja. Ob tem 
bomo bolj uveljavili načelo, da družbeni sistem informiranja 
ne obsega sam.o numeričnih podatkov in numerično izkaza- 
nih dejstev, temveč tudi numerični, z besedami izražen del 
informacij. 

S programom statističnih raziskovanj, ki so pomembna za 
vso državo in programom statističnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za SR Slovenijo za leto 1986-1990 bomo zadovoljili 
večji del potreb po podatkih numeričnega tipa o SR Sloveniji, 
ter njihovo mednarodno in jugoslovansko primerljivost. Ob 
tem bodo informacijske službe zasnovale, vodile in organizi- 
rale namenske podatkovne zbirke in registre ter evidence 
predvsem na naslednjih področjih: ekonomski odnosi s 
tujino, investicije, zemljiška politika in prostor, varstvo okolja, 
prenos znanja in tehnologije, ter družbeno knjigovodstvo. 

Posebno pozornost bomo namenjali metodološkemu in 
razvojnemu delu na področju statističnih raziskovanj, predv- 
sem za potrebe celovitega spremljanja rokov družbene 
reprodukcije. V tem okviru bomo končali začete kompleksne 
metodološke naloge kot je n. pr. izdelava integriranega 
sistema družbenih računov, kakor tudi izdelali oziroma 
dopolnili standarde, normative, metodologije zbiranja in kata- 
loge, upoštevajoč doseženo stopnjo razvoja družbenega 
sistema informiranja sistema informiranja v SR Sloveniji. 

Osnovne naloge informacijskih služb družbenega sistema 
informiranja, zlasti informacijskih služb skupnega pomena za 
republiko, ki bodo omogočile bolj kakovostno in racionalno 
delovanje družbenega sistema informiranja, so naslednje: 
različne, do sedaj nazadostno povezane podatkovne zbirke, ki 
bodo upoštevale skupne osnove družbenega sistema informi- 
ranja, bodo povezovale v kompleksnejše zasnovane in upo- 
rabne informacijske sisteme, prilagojene potrebam upravlja- 
nja, odločanja in kontrole; pri načrtovanju podatkovnih zbirk 
ter njihove boljše uporabe bodo s poenotenimi standardi in 
metodologijo zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja 
podatkov postavili enotna izhodišča za uporabo registrov, 
podatkovnih zbirk in katalogov podatkov v različnih informa- 
cijskih sistemih; stalno bodo skrbeli za metodološko sklad- 
nost in primernost svojih primarnih evidenc vezanih s siste- 
mom statističnih raziskovanj. V ta namen bodo informacijske 
službe izoblikovale kataloge podatkov, ki bodo zajemali infor- 
macije o podatkih, ki jih zbirajo in obdelujejo. Na tej osnovi 
bodo opravile revizijo obstoječih sistemov zbiranja podatkov 
ter izdelale osnovo za spremembe ali ukinitve zbiranja tistih 
podatkov, ki jih subjekti družbenega sistema informiranja ne 
potrebujejo več, ali se podvajajo. 

Posebna naloga informacijskih služb bo sodelovanje pri 
izdelavi navodil in standardov za komuniciranje ter zagotovi- 
tev enotnega pristopa do svojih podatkovnih zbirk prek 
sistema javnega omrežja za prenos podatkov (YUPAK). To bo 
zahtevalo, da informacijske službe, ki jih določa zakon o 
družbenem sistemu informiranja uredijo podatke v podat- 
kovne zbirke, ki bodo dostopne delavcem v organizacijah 
združenega dela, delegatskemu sistemu in strokovnim služ- 
bam, od občine do republike. Zato bo potrebno hitrejše 
posodabljanje, večje usklajevanje razvojnih programov teh 
služb in ustrezna modernizacija dela organizacij in skup- 
nosti. 
Razvoj družbenega sistema informiranja bo zahteval zakon- 
sko zaščito in varstvo podatkov, njihovega zbiranja in posre- 
dovanja, ter na drugi strani uresničevanja načela o dostopno- 
sti in javnosti podatkov. 

Na podlagi nalog sprejetih v družbenem dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana bodo posamezni subjekti družbenega 
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sistema informiranja opredelili in organizirali naslednje raz- 
vojne projekte: javno omrežje za prenos podatkov (YUPAK), 
knjižnično informacijski sistem ter sistem posredovanja znan- 
stveno tehničnih informacij, informacijski sistem za varstvo 
okolja, modernizacija javne uprave. Na področjih, kjer bo 
potreben raziskovalni pristop v okviru teh razvojnih projektov, 
bodo poleg uporabnikov in izvajalcev, finančna sredstva pri- 
spevale tudi posebne raziskovalne skupnosti in občinske razi- 
skovalne skupnosti. 

4.6. Javno obveščanje 
SR Slovenija bo spodbujala nadaljnje uveljavljanje in krepi- 

tev družbene vloge časopisne dejavnosti pri obveščanju 
delovnih ljudi in občanov, skladen razvoj celotnega sistema 
javnega obveščanja in v tem okviru še posebej razvoj politič- 
noinformativnega, mladinskega tiska, radiodifuznega in tele- 
vizijskega sistema ter uresničevanje nalog na področju jav- 
nega obveščanja v okviru enotnega slovenskega kulturnega 
prostora, uresničevanja posebnih pravic italijanske in mad- 
žarske narodnosti ter v okviru aktivnosti glede izseljencev in 
naših delavcev na začasnem delu v tujini. 

Pokrivanje razlike med proizvodno in prodajno ceno politič- 
noinformativnih dnevnikov bo urejeno z družbenim dogovo- 
rom. Ob tem bo nujno s samoupravnim združevanjem zagoto- 
viti sredstva za izpopolnjevanje tiskarskih zmogljivosti za 
tiskanje teh dnevnikov. Posebno skrb bomo namenili tudi 
mladinskemu periodičnemu tisku. 

Zagotovljeno bo optimalno pokritje slovenskega nacional- 
nega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi pro- 
grami. Na področju lokalne radiodifuzije bomo v SR Sloveniji 
razvili regionalne radijske postaje, ki bodo na temelju medse- 
bojnega dogovora opravljale svojo vlogo za več občin. Regi- 
onalne radijske postaje bodo s samoupravnimi sporazumi 
povezale že obstoječe lokalne radijske postaje v enoten radio- 
difuzni sistem v regiji, skupaj z RTV Ljubljano pa bodo s 
posebnim samoupravnim sporazumom zagotavljale skladni 
razvoj radiodifuzije v SR Sloveniji, zagotavljale tehnično kom- 
patibilnost, usklajevale programske sheme ter tehnične in 
programske normative. RTV Ljubljana pa bo zagotavljala stro- 
kovno tehnično podlago razvoja enotne radiodifuzije v SR 
Sloveniji. 

4.7. Pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja 

Skladnejši regionalni razvoj bo ena izmed temeljnih usmeri- 
tev družbenega rgzvoja, usklajen razvoj območij v SR Slove- 
niji bo temeljil na čim boljšem izkoriščanju njihovih naravnih, 
zaposlitvenih, infrastrukturnih, prostorskih in drugih možno- 
sti, kar bomo upoštevali nosilci gospodarskega in družbe- 
nega razvoja pri gradnji proizvodnih kapacitet, infrastruktur- 
nega omrežja in objektov družbenega standarda. Posebna 
družbena skrb pa bo namenjena odpravljanju razvojnih pro- 
blemov manj razvitih ter manj razvitih obmejnih in hribovitih 
območij. 

V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 se bo razvijala Ljubljana z vsemi 
funkcijami, ki jih mora imeti kot republiško središče. Svoje 
funkcije bodo razvijala tudi mesta Maribor, Celje in Kranj kot 
večja regionalna središča, pa tudi somestja regionalnih sre- 
dišč Kopra, Izole in Pirana, Nove Gorice, Novega mesta in 
Murske Sobote zaradi regionalnega središča. Zaradi bolj 
oddaljene lege na nekaterih območjih pa so pomembna še 
somestja Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd, Brežice-Kr- 
ško, Jesenice-Bled-Radovljica, Trbovlje-Zagorje-Hrastnik 
ter Velenje, Postojna in Ptuj. Tak razvoj središč bo prispeval k 
uresničevanju dolgoročno opredeljene politike poselitve, ki 
temelji na zasnovi zmerne koncentracije prebivalstva. Obe- 
nem pa bodo občine na podlagi medobčinskega sodelovanja 
oblikovale zaposlitvene, infrastrukturne, oskrbne in druge 
pogoje, ki bodo omogočili, da se število prebivalstva v posa- 
meznih občinah ne bo zmanjševalo. 

Gospodarski razvoj posameznih območij bo temeljil predv- 
sem na boljši izkoriščenosti obstoječih potencialov. Na odlo- 
čitve o novih vlaganjih pa bodo ob upoštevanju širših razvoj- 
nih ciljev SR Slovenije bistveno vplivale razvojne prednosti in 
omejitve posameznih območij. Razmestitev proizvodnih 
zmogljivosti bo potekala v skladu z zasnovo policentričnega 

razvoja. Zato bodo občine v okviru medobčinskega sodelova- 
nja opredelile območja za razvoj industrije in taki usmeritvi 
prilagodile ustrezno urbanistično in lokacijsko politiko. Proiz- 
vodne zmogljivosti se bodo hitreje povečevale v regionalnih 
središčih, kar bo prispevalo h krepitvi vloge teh središč kot 
nosilcev razvoja za celotno širše območje. Zaradi usklajenega 
gospodarskega razvoja znotraj posameznih širših območij pa 
bo potrebno zlasti manjše proizvodne zmogljivosti še naprej 
razvijati tudi v enem ali več središčih v posameznih občinah. 

K ustreznejši razmestitvi proizvodnih kapacitet bo prispe- 
valo tudi učinkovitejše razreševanje razvojnih problemov 
nekaterih razvitih območij, ki so posledica večje koncentra- 
cije prebivalstva in proizvodnih dejavnosti in se kažejo zlasti v 
slabšanju kvalitete bivalnega okolja, zaostrenih ekoloških 
pogojih, v večjih stroških za izgradnjo in prenovo infrastruk- 
ture. Zato bodo morale biti investicije na teh območjih dohod- 
kovno zahtevnejše, kar bo omogočalo pokrivanje stroškov za 
odpravljanje teh problemov. 

Okrepilo se bo poslovno in dohodkovno povezovanje orga- 
nizacij združenega dela iz različnih območij, zlasti združeva- 
nje dela in sredstev za skupna vlaganja ter povezovanja zna- 
nja in izkušenj. Na nekaterih območjih z manj perspektivno in 
manj učinkovito gospodarsko strukturo pa bodo nosilci 
gospodarskega razvoja v povezovanju z nosilci iz drugih 
območij, vključno v okviru medobčinskega sodelovanja, poi- 
skali takšne proizvodne rešitve, ki bodo omogočale razvoj na 
kvalitetnejših osnovah. 

K skladnejšemu regionalnemu razvoju bo prispevalo tudi 
pospeševanje kmetijske proizvodnje. Na območjih, kjer so 
ugodne možnosti za kmetijsko proizvodnjo, bo treba z ustvar- 
janjem pogojev za dohodkovno intenzivnejšo proizvodnjo 
preprečiti prekomerno deagrarizacijo, na območjih z močno 
prisotnimi procesi depopulacije pa s pospeševanjem razvoja 
kmetijstva v povezavi z drugimi spremljajočimi dejavnostmi 
prispevati k ohranitvi poselitve na teh območjih. Na nekaterih 
razvitih območjih pa bo treba skrbeti zlasti za ohranitev kme- 
tijskih zemljišč ter usmeriti razvoj urbanizacije .na manj kvali- 
tetna zemljišča. 

Skladen razvoj infrastrukturnega omrežja bo prispeval k 
izenačevanju pogojev posameznih območij glede dostopnosti 
in opremljenosti s posameznimi objekti ter na tej osnovi k 
večjim možnostim nadaljnjega razvoja proizvodnih kapacitet, 
kot tudi zadovoljevanju potreb prebivalcev na teh območjih. K 
izenačevanju pogojev življenja in dela prebivalcev na posa- 
meznih območjih pa bo prispevala tudi gradnja objektov 
družbenega standarda, pri čemer bomo morali objekte, ki 
zadovoljujejo potrebe prebivalcev ožjih območij, čim bolj 
približati prebivalcem teh območij, objekte, ki zadovoljujejo 
potrebe prebivalcev širših območij, pa čim bolj racionalno 
locirati v regionalna središča v okviru policentričnega 
sistema. Pri tem bo imelo pomembno vlogo skupno reševanje 
problemov v okviru medobčinskega sodelovanja. 

V obdobju 1986-1990 bodo imele status manj razvitega 
območja občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri 
Jelšah, geografska območja Slovenske gorice, Haloze, Koz- 
jansko, Suha krajina in Pokolpje ter obmejna območja v 
občinah Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Maribor- 
Pesnica, Radlje ob Dravi in Mozirje. Status prehodnega 
obdobja v letih 1986-1988 pa bodo imela geografski območji 
Brkini in Bloška planota, obmejno območje v občinah Tolmin, 
Dravograd, Maribor-Ruše in Maribor-Rotovž, del obmejnega 
območja v občini Radlje ob Dravi ter nekatere krajevne skup- 
nosti v občinah Ljutomer in Lendava. Na karti št. 18 »Manj 
razvita območja v obdobju 1986—1990« so grafično prika- 
zana navedena območja. 

K hitrejšemu odpravljanju razlik v stopnji razvitosti bo pri- 
spevala učinkovitejša politika pospeševanja hitrejšega raz- 
voja manj razvitih območij, ki bo temeljila na naporih nosilcev 
planiranja za čimbolj učinkovito aktiviranje razvojnih možno- 
sti teh območij ob upoštevanju razvojnih usmeritev SR Slove- 
nije. 

S spodbujanjem vlaganj, zlasti na osnovi samoupravnega 
združevanja dela in sredstev, bo dosežen hitrejši gospodarski 
razvoj teh območij ter postopno prestrukturiranje gospodar- 
stva na kvalitetnejših osnovah. Pri tem bodo vlaganja usmer- 
jena v razvojno perspektivne dejavnosti, ki bodo omogočala 
tudi hitrejše produktivno zaposlovanje prebivalcev. 

Nadaljnja modernizacija cestnega omrežja in izboljšanje 
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oskrbe z vodo, energijo ter PTT storitvami bo omogočilo 
hitrejše vključevanje teh območij v širši gospodarski prostor 
ter spodbudilo interes za vlaganja v nove, kvalitetnejše proiz- 
vodne zmogljivosti. K postopnemu odpravljanju razlik v razvi- 
tosti bo prispeval tudi hitrejši razvoj družbenega standarda. 

Posebna pozornost bo posvečena specifičnim razvojnim 
problemom manj razvitih obmejnih in hribovitih območij, ki se 
odražajo zlasti v postopnem izseljevanju prebivalcev iz teh 
območij. Zato bodo nosilci planiranja oblikovali pogoje, ki 
bodo omogočali učinkovitejše izkoriščanje njihovih prednosti 
in možnosti. To pomeni zlasti sodobnejšo in dohodkovno bolj 
privlačno kmetijsko dejavnost, tesnejše povezovanje kmetij- 
stva z drugimi spremljajočimi dejavnostmi kot so kmečki 
turizem, drobno gospodarstvo in delo na domu ter izboljšanje 
elektroenergetskih in vodnogospodarskih ter prometnih 
povezav in zvez. Povezanost in vključenost teh območij v širša 
razvojna območja pa bo dajala večje možnosti za zaposlova- 
nje njihovim prebivalcem. 

Pospeševanje razvoja spominskega območja Žumberak- 
-Gorjanci in spominskega parka Trebče bo potekalo po druž- 
benem dogovoru o ustanovitvi skupnosti spominskega 
območja Žumberak-Gorjanci in spominskega parka Trebče 
bo potekalo po družbenem dogovoru o ustanovitvi skupnosti 
spominskega območja Žumberak-Gorjanci in zakona o spo- 
minskem parku Trebče ter v skladu s politiko skladnejšega 
regionalnega razvoja. 

4.8. Urejanje prostora in varstvo okolja 
Koncept policentričnega urbanega razvoja bo osnovno 

vodilo pri konkretnejši opredelitvi razvoja poselitve v posa- 
meznih občinah ob upoštevanju vtem planu navedenih usme- 
ritev in nalog za postopno realizacijo tega koncepta v srednje- 
ročnem obdobju do leta 1990. V skladu z dolgoročnimi zasno- 
vami iz dolgoročnih planov občin bo treba zagotoviti 
potrebna stavbna zemljišča in izdelati za njihovo ureditev 
podrobnejše prostorske izvedbene načrte ali pa v skladu z 
novo zakonodajo novelirati že obstoječe. 

Pri organizaciji dejavnosti v prostoru - upoštevaje politiko 
policentričnega razvoja - bo treba razvoj zmogljivosti, zlasti 
še proizvodnih, ki niso izrazito vezane na večje aglomeracije 
kot so Ljubljana, Maribor, pa tudi Celje, usmerjati v druga 
regionalna središča, še posebej v regijah z manj razvitimi 
območji. Hitreje se bodo razvijala tudi manjša mesta okrog 
večjih regionalnih središč, predvsem Ljubljane, če je tam na 
voljo več za kmetijstvo manj primernih zemljišč. 

Pri razvoju omrežja družbenih dejavnosti bo treba s solidar- 
nostjo in vzajemndštjo žagb^S\flfi,'!da zametkifutikcij za oprav- 
ljanje vloge regionalnih središč ostanejo vsaj kot začetek 
kasnejšega razvoja. 

Občine bodo z usmerjanjem stanovanjske in komunalne 
izgradnje, selektivno razvijale izbrana naselja kot pomemb- 
nejša lokalna središča. Novogradnje bodo usmerjale predv- 
sem v tista med njimi, kjer je mogoče z najmanjšimi investici- 
jami doseči največji učinek. Za zazidalna območja bodo dolo- 
čila tista, kjer je infrastruktura vsaj delno že izgrajena oziroma 
jo je mogoče racionalno dopolniti z razpoložljivimi sredstvi. 
Izkoristile bodo možnosti, ki jih nudijotudi drugi načini prido- 
bivanja stanovanjskih površin, kot so adaptacije podstrešij, 
nadzidave in zidava na še prostih parcelah v sicer v glavnem 
že pozidanih območjih, kjer ni potrebno poseči na nove 
kmetijske površine. 

Občine bodo za izgradnjo novih oziroma razširjenih kapaci- 
tet v industriji zagotovile potrebne površine tam, kjer bo 
mogoče čim bolj smotrno izkoristiti za te namene razpolož- 
ljiva zemljišča kot so še nezazidane parcele v sklopu tovarni- 
ških zemljišč in delno že urejena območja za proizvodnjo. 
Poleg tega bodo namenile opuščena zemljišča drugih rab, 
kjer je to v skladu z dolgoročnimi plani. Pri tem bodo 
dosledno upoštevale vse omejitve, ki jih narekuje varstvo 
človekovega okolja. 

Območja skupinskih lokacij za proizvodnjo bodo preraš- 
čala v industrijske, obrtne in druge cone, s skupno infrastruk- 
turo in skupnimi službami ter dejavnostmi in v s proizvodnim 
sodelovanjem povezane komplekse. Občine bodo uredile 
vprašanje skrbništva za razvoj con tako da bodo uveljavljene 
prednosti, ki jih nudi enotno urejena cona s skupno vsebino 
ob upoštevanju širših družbenih interesov glede razmestitve 

proizvodnih dejavnosti, namestitvenih možnosti in omejitve- 
nih dejavnikov ter pogojev za razvoj in širjenje cone. 

V skladu s kriteriji v dolgoročnem plani) SB Slovenije in 
lastnimi zasnovami organizacije dejavnosti^ prostoru ter v 
soočenju z lastnimi razvojnimi možnostmi v tem petletnem 
obdobju bodo prizadete občine v svojih planih konkretneje 
opredelile dejavnosti (funkcije), katere bodo razvijale v sle- 
dečih petih letih za obdobje dolgoročnih ciljev v zvezi z 
organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma racionalnim obli- 
kovanjem poselitvenega omrežja. 

Posebno skrb bodo občine posvetile zagotovitvi potrebnih 
površin oziroma proizvodnih prostorov za razvoj drobnega 
gospodarstva v posameznih naseljih. 

Pri razvoju drugih storitvenih oziroma oskrbnih dejavnosti 
za več občin oziroma za širša (regionalna) območja bo treba 
zagotoviti čim bolj racionalno teritorialno razporeditev 
glede na obseg zaledja posameznih središč. 

V pomembnejših lokalnih središčih, opredeljenih v dolgo- 
ročnih planih občin, se bo razvijala pestrejša proizvodna 
struktura z več panogami, kar bo ob povečanju števila zapo- 
slenih in kupne moči prebivalstva predstavljalo boljšo materi- 
alno osnovo za delovanje oskrbnih, storitvenih in drugih 
dejavnosti skladno z vlogo naselja v sistemu naselij. 

V naseljih, ki nimajo funkcij oskrbnih središč, bodo občine 
razvijale manjšo proizvodnjo in obrt, ki ne zahteva izgradnje 
nove infrastrukture in večjih priselitev, temveč lahko deluje v 
okviru obstoječih lokacijskih pogojev. 

Pri gospodarjenju na območjih in objektih kulturne in 
naravne dediščine bo prednostna naloga ohranjanje (sanira- 
nje) posameznih zvrsti kulturne in naravne dediščine. Na 
področju varstva bomo dajali prednost območjem in objek- 
tom kulturne dediščine, ki so posebej ogroženi in imajo veliko 
zgodovinsko ali umetnostno vrednost, ki je tipična ali 
izjemna, ali je avtorsko opredeljena. Z ustvarjanjem ugodnej- 
ših ekonomskih pogojev bomo pospeševali vključitev objek- 
tov kulturne dediščine v družbeno reprodukcijo v skladu z 
njihovimi uporabnimi funkcijami, reprodukcijo Občine, Mesto 
Ljubljana, Mesto Maribor in Obalna skupnost Koper, kulturne 
skupnosti in medobčinske gospodarske zbornice bodo pri- 
pravile družbene dogovore o smotrnem dolgoročnem vzdrže- 
vanju, sanaciji in aktiviranju zlasti tipičnih ali ključnih območij 
in objektov kulturne dediščine in prenovo starih mestnih in 
vaških jeder. 

Z vzgojnim in informativnim delovanjem bomo izboljševali 
odnos družbe do naravne in kulturne dediščine, sprejemali 
dodatne ukrepe za razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot na zavarovanih območjih. Sprejemali in dosledno 
izvajali bomo mednarodne konvencije s področja naravne in 
kulturne dediščine, SR Slovenija bo v sodelovanju s SR Hrvat- 
sko in sosednjimi deželami sodelovala pri reševanju skupnih 
vprašanj s področja varstva kulturne in naravne in kulturne 
dediščine in usklajevala elemente, ki so pomembni za skupni 
razvoj. 

Varstvo okolja bo ena temeljnih nalog tega srednjeročnega 
obdobja, v okviru katere bo preprečeno nastajanje novih ter 
doseženo selektivno saniranje dela najbolj kritičnih obstoje- 
čih žarišč onesnaževanja okolja. 

Z ustrezno razmestitveno politiko proizvodnih in oskrbnih 
dejavnosti, uvajanjem ekonomskih in doslednim izvajanjem 
represivnih ukrepov bo preprečeno stopnjevanje onesnaže- 
nosti okolja ali porajanje novih virov onesnaževanja. 

Izvajanje nalog varstva okolja bo zahtevalo nastavitev novih 
(npr. za posebne odpadke) oziroma izpopolnitev obstoječih 
informacijskih osnov glede e/nisij škodljivih snovi ter stanja 
kakovosti okolja in pripravo drugih strokovnih podlag, ki so 
bistvenega pomena za izdelavo sanacijskih programov. 

V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije bo zmanjšana 
onesnaženost voda na tistih odsekih, kjer v povezavi z obvez- 
nimi izhodišči predvidena prednostna sanacija in izgradnja 
večjih čistilnih naprav, kar je prikazano na karti št. 14 »Kako- 
vost voda in čistilne naprave«. V tem okviru bo izboljšana 
kakovost voda Save v Zasavju, reke Reke, Mure na odseku 
Ceršak -r Radenci, Savinje pod Celjem in Sotle pod Rogaško 
Slatino. Poleg tega bodo veliki onesnaževalci skupaj z obči- 
nami in ob sodelovanju območnih vodnih skupnosti opredelili 
obveznosti za sanacijo voda Voglajne, Hudinje, Pake pod 
Šoštanjem, Ščavnice pod Ljutomerom, Vipave in obalnega 
morja. 
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Prednost bo imelo čiščenje industrijskih odpadnih voda. V 
tem sklopu bo posebej pomembna sanacija osnesnaževal- 
cev Save v Zasavju, Savinje in Mure do pričetka obratovanja 
predvidenih HE na Savi in Muri. Preprečeno bo onesnaževa- 
nje virov pitne vode na območjih podtalnic, Krasa in še 
neonesnaženih delov vodotokov. Do leta 1987 bo nastavljen 
tudi kataster onesnaževalcev voda. 

Osnovne naloge pri sanaciji zraka bodo uvajanje in širjenje 
omrežja daljinskega ogrevanja, plinifikacija naselij, usmerja- 
nje porabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla na območja s 
prekomerno onesnaženim zrakom, goriva z visoko vsebnostjo 
žvepla bodo pa uporabljali v velikih elektroenergetskih objek- 
tih z ustreznimi čistilnimi napravami, ki jih moramo dograditi 
in razžveplovanje dimnih plinov. Onesnaževalci zraka na III. in 
IV. območju onesnaženosti zraka bodo v sodelovanju s priza- 
detimi občinami poiskali optimalne rešitve za odpravo ali 
zmanjšanje emisij v dopustne okvire, zlasti pri Cinkarni in 
Emo v Celju; TKI Steklarna, Hrastnik; Toplarni v Ljubljani; 
Rudniku in Topilnici svinca v Mežici; TGA v Kidričevem; TE in 
Cementarni v Trbovljah; TE v Šoštanju; Železarni na Jeseni- 
cah; Cementarni v Anhovem; Papirnici v Radečah; Tovarni 
dušika v Rušah; Tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj v 
Krškem in Termiki v Škofji Loki. Na karti št. 17 »Kakovost 
zraka« so skladno z opredeljenimi območji saniranja ones- 
naženosti zraka v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986—2000 prikazana 
III. in IV. območja onesnaženosti zraka. 

Dokončana bo izgradnja analitsko-nadzornega in alarm- 
nega sistema (ANAS), kar je prikazano na karti št. 17 »Kako- 
vost zraka«. Na osnovi ugotovljenega obsega in intenzivnosti 
posledic odmiranja gozda, do katerega prihaja tudi zaradi 
škodljivih vplivov t. i. »kislih padavin«, bodo pripravili sanacij- 
ske programe. 

Razreševanje problematike posebnih odpadkov bo zago- 
tovljeno z uvajanjem takšne tehnologije oziroma tehnoloških 
izboljšav, ki bodo omogočale direktno vračanje ostankov 
nazaj v proizvodnjo. S povezavo različnih pristopov glede 
zbiranja, obdelave ter uničenja oziroma ustreznega deponira- 
nja odpadkov bomo za vso SR Slovenijo zagotovili celovito 
rešitev problematike tistega dela posebnih odpadkov, ki ga iz 
ekonomskih, oziroma tehnoloških razlogov ni mogoče vrniti 
neposredno po predelavi v proizvodni proces. 

Skladno z opredelitvijo medrepubliškega dogovora o pogo- 
jih in načinih reševanja vprašanj skladiščenja obsevanega 
goriva in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi bo razre- 
šeno vprašanje jedrskih odpadkov. 

Z medobčinskim sodelovanjem bo postopno izvedena preo- 
brazba mreže odlagališč komunalnih odpadkov z izgradnjo 
omrežja regionalnih odlagališč z zaledjem vsaj 50.000 prebi- 
valcev. " 

S tem bo na ekonomsko sprejemljiv način zagotovljeno 
njihovo neškodljivo odlaganje. 

Na osnovi študij o sprejemljivosti gradnje nekaterih možnih 
večnamenskih akumulacij (AK Trebuša na Idrijci, AK Radov- 
ljica na Savi, AK Padež na Reki in AK Vrbica na Iški) in tako 
ugotovljenih pozitivnih in negativnih učinkov morebitnih 
posegov v okolje, bo do leta 1987 sprejeta dokončna druž- 
bena odločitev o namembnosti teh prostorov. 

Nadaljevali bomo strokovno in raziskovalno delo, ki zadeva 
problematiko urejanja prostora in varstva človekovega okolja 
zaradi zagotovitve ustreznih strokovnih podlag planskih 
aktov. Dosedaj opravljene raziskave bo treba dopolniti in 
nadaljevati s ciljem novelacije in poglobitve spoznanj pa tudi, 
zaradi izoblikovanja kazalcev stanja in razvoja v prostoru SR 
Slovenije oziroma zaradi oblikovanja popolnejšega informa- 
cijskega sistema za potrebe urejanja prostora in varstva ter 
izboljšanja človekovega okolja. 

Občine bodo poskrbele za pripravljalna dela v zvezi s 
posegi v prostor po letu 1990 (pridobivanje zemljišč, tehnična 
dokumentacija). 

4.9. Povezovanje organizacij združenega dela 
iz SR Slovenije z organizacijami združenega 
dela iz drugih območij Jugoslavije in 
sodelovanje SR Slovenije z drugimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama. 

SR Slovenija bo spodbujala in pospeševala vsestransko 

sodelovanje samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti na političnem, kulturnem, razisko- 
valnem, znanstvenotehničnem, gospodarskem in drugih 
področjih s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter 
družbenopolitičnimi skupnostmi na območju drugih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Organizacije združenega dela bodo na območju drugih 
republik in avtonomnih pokrajin povečevale zlasti dolgoročne 
plasmane na osnovi samoupravnega združevanja sredstev in 
dela ob udeležbi v dohodku, zmanjševal pa se bo delež 
dolgoročnih plasmanov na osnovi kreditnega odnosa. 

V ta namen bomo usmerjali vlaganja zlasti v izvozno usmer- 
jene programe, programe, ki bodo zagotavljali preskrbo z 
energijo, hrano in surovinami, programe na osnovi proizvod- 
nega sodelovanja in specializacije organizacij združenega 
dela, ki bodo na visoki tehnično-tehnološki ravni zagotavljali 
večjo učinkovitost obstoječih zmogljivosti, ter skupna vlaga- 
nja v delovno intenzivno proizvodnjo, zlasti še v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. 

Povečevala se bo menjava organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, pri čemer bo pri nabavah še 
naprej močan delež kmetijskih pridelkov, energetskih surovin 
in proizvedene energije ter drugih surovin, reprodukcijskega 
materiala in polizdelkov, upoštevajoč kriterij kakovosti in 
cene. 

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju na znan- 
stvenotehničnem in raziskovalnem področju. Zavzemali se 
bomo za enoten informacijski sistem na tem področju, kar bo 
omogočilo hitrejši prenos znanstvenoraziskovalnih dosežkov 
med republikami in pokrajinama, v organizacije združenega 
dela in med njimi. 

Večjo pozornost bomo posvetili sodelovanju pri urejanju 
prostora, v zvezi z uresničevanjem skupnih interesov, pri 
reševanju skupnih ekoloških vprašanj in preprečevanju narav- 
nih in drugih nesreč. 

s" 
4.10. Splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita 

Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
kot oblike in vsebine obrambne organiziranosti naše sociali- 
stične samoupravne družbene skupnosti se bo nadalje uve- 
ljavljal kot sestavina socialističnega samoupravnega razvoja 
in kot neločljiv del samoupravnih pravic, odgovornosti in 
družbenopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 
Temeljne naloge na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite so: 

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

- nadaljnje uveljavljanje organizacijskih, kadrovskih in dru- 
gih rešitev dopolnjene zasnove narodne zaščite, sprejete v 
tekočem srednjeročneiti obdobju, usklajene z razvojem pro- 
storskih sil teritorialne obrambe; 

- razvoj civilne zaščite s poudarkom na povečanju kvalitete 
njenih priprav pri čemer se številčno enote in štabi praviloma 
ne bodo povečevali nad 17% od skupnega števila prebival- 
stva. V osnovno usposabljanje bo zato vključeno najmanj 80% 
vseh pripadnikov civilne zaščite, zagotovljena okoli 80% 
opremljenost s predpisano opremo, nadaljevalo se bo s pro- 
gramom opremljanja s sredstvi za osebno in kolektivno zaš- 
čito, razvit bo sistem radiološko-kemično-biološke zaščite ter 
uveljavljeno bo usposabljanje po novih učnih načrtih. Večji 
poudarek bo potrebno nameniti tudi potresni, požarni in 
povodnji preventivi; 

- dograditev avtonomnega sistema upravnih zvez, 
postopna materializacija ter neprekinjeno delo centrov za 
obveščanje; 

- izpopolnjevanje sistema obrambno-samozaščitnega 
usposabljanja ob usklajenosti, povezanosti, večji racionalno- 
sti ter kvaliteti vseh oblik in vrst tega usposabljanja za 
nenehno dograjevanje in izpopolnjevanje konkretnosti, real- 
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nosti in zanesljivosti obrambnih, varnostnih ter samozaščitnih 
priprav nosilcev družbenih in gospodarskih dejavnosti in še 
zlasti dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Organi za notranje zadeve bodo v okviru zakonskih poobla- 
stil in odgovornosti izvajali naloge v sistemu ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, pri čemer bodo zlasti: učinkovito 
spremljali varnostne razmere in pravočasno odkrivali in one- 
mogočali ogrožanje naše socialistične samoupravne družbe, 
izpopolnjevali sistem sprotnega informiranja o aktualnih var- 
nostnih problemih, pomagali pri usposabljanju ljudi za delo- 
vanje v družbeni samozaščiti in pri usposabljanju narodne 
zaščite; razvijali preprečevanje kriminalitete-, kršitev predpi- 
sov o državni meji, javnega reda in miru, požarov in drugih 
škod na družbenem in zasebnem premoženju; izpopolnjevali 
svojo organizacijo in opremo; kadrovsko izpopolnjevali ope- 
rativne službe in intenzivneje strokovno izobraževali na sred- 
nji in visoki stopnji v izobraževalnem centru organov za notra- 
nje zadeve, ter v povezavi z univerzo in drugimi organizaci- 
jami vzgoje in izobraževanja. 

4.11. Naloge republike in občin v okviru splošne 
porabe 

SR Slovenija se bo zavzemala, da se bo rast splošne porabe 
na ravni federacije gibala v skladu z materialnimi možnostmi 
gospodarstva. 

Z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju 
splošne porabe se bodo občine dogovarjale o elementih poli-' 
tike in rasti splošne porabe. 

Viri republiškega in občinskih proračunov bodo naravnani 
tako, da bodo zbrana sredstva v skladu z družbenimi usmeri- 
tvami glede obsega splošne porabe. 

Sredstva za intervencije v gospodarstvu bodo postopno v 
čimvečji meri prenešena iz sredstev splošne porabe na samo- 
upravne oblike zagotavljanja sredstev za te namene. 

Za socialno in zdravstveno varstvo udeležencev NOV ter 
udeležencev drugih vojn bo SR Slovenija skupaj z občinami 
zagotavljala sredstva v skladu s pravicami, ki izhajajo iz 
ustave in zakonskih predpisov za naslednje namene: dodatek 
zaposlenim udeležencem NOV, dodatno socialno in zdrav- 
stveno varstvo borcev NOV in vojaških invalidov, varstvo civil- 
nih invalidov vojne, varstvo borcev za severno mejo in sloven- 
skih vojnih dobroVoljčev, republiške priznavalnine ter vzdrže- 
vanja pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih 
tujih armad. 

V državnih organih bodo vsi ukrepi naravnani v vsestran- 
sko usposobitev za opravljanje njihovih funkcij. Kadrovska 
politika bo usmerjena v krepitev strokovnosti dela in spre- 
minjanje kadrovske sestave z zmanjševanjem deleža 
pomožnih opravil v korist nalog, s katerimi se izvršujejo 
funkcije organa. Poudarek bo dan racionalizaciji postopkov, 
zmanjšanju obsega administrativno tehničnih in pomožnih 
opravil, hitrejši modernizaciji dela in boljši tehnični oprem- 
ljenosti ter vzpostavitvi medseboj povezanih informacijskih 
sistemov. V občinah bodo pri organizaciji uprave uveljav- 
ljene racionalnejše rešitve v smeri koncentracije nalog in 
nadaljnjega ustanavljanja medobčinskih organov. Za večjo 
učinkovitost dela v državnih organih bomo razvijali dohod- 
kovne odnose in stimulativnejše nagrajevanje delavcev. Ob 
selektivnem pristopu bo usklajena raven osebnih dohodkov 
delavcev v državnih organih z osebnimi dohodki v gospo- 
darstvu. 

Zlasti temeljnim pravosodnim organom bo treba v okviru 
sistema splošne porabe zagotoviti tak družbenoekonomski 
položaj, da bodo lahko izvrševali naloge iz svoje pristoj- 
nosti. 

Posebna pozornost bo v občinah namenjena pobiranju 
prihodkov od davkov občanov in razvoju sodobne, stro- 
kovne in učinkovite službe družbenih prihodkov, ki bo 
ustrezno kadrovsko okrepljena, posodobljena bo obdelava 
podatkov in oblikovane bodo medobčinske uprave za druž- 
bene prihodke. 

5. Smeri in okviri za sprejemanje ukrepov 
razvojne politike 

S tem družbenim planom so opredeljene smernice in okviri 
za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje nalog skupnega 

pomena za razvojno politiko SR Slovenije. Ukrepi temeljijo na 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki sp jih sprejele 
samoupravne organizacije in skupnosti ter držubenopolitične 
škupnosti v samoupravnih sporazumih in dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije ter na pristojnostih republike za ukrepe, ki 
jih sprejema sama ali v neposrednem sodelovanju z drugimi 
republikami oziroma v okviru dogovarjanja v zvezi s pripravo 
družbenega plana Jugoslavije. 

SR Slovenija bo v svoji pristojnosti in v oblikovanju smernic 
in okvirov za ukrepe ekonomske politike v družbenem planu 
'Jugoslavije izhajala iz temlejnih opredelitev dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije s cilje, -da z uresničeva- 
njem programa stabilizacije odpre perspektivo za dihamičen 
gospodarski in družbeni razvoj na stabilnih in kvalitetnih 
temeljih in za razvoj socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v smeri razvijanja onih vrednot, ki ustre- 
zajo pojmovanju samoupravnega socializma kot družbe svo- 
bodno združenega dela. 

Napore delavcev in delovnih ljudi za hitrejši in skladnejši 
družbeni razvoj bomo spodbujali z razvijanjem ustavno opre- 
deljenih osnov enotnega jugoslovanskega trga, na katerem 
bodo vsem organizacijam združenega dela in njihovim zdru- 
ženjem ter delovnim ljudem, na osnovi delovanja zakonitosti 
trga in družbenega usmerjanja gospodarskega in družbenega 
razvoja in usklajevanja odnosov na trgu, zagotovljeni enako- 
pravni pogoji za opravljanje njihove dejavnosti, za ustvarjanje 
dohodka ter za njihovo ustanavljanje in združevanje. Razvijali 
bomo tudi odnose neposrednega sodelovanja med republi- 
kami in pokrajinama, občinami in posebnimi družbenopolitič- 
nimi skupnostmi. 

V oblikovanju skupne ekonomske in razvojne politike se 
bomo zavzemali za uveljavljanje takšnih sistemskih in drugih 
pogojev, ki bodo spodbujali optimalno izrabo vseh proizvod- 
nih činiteljev, upoštevaje njihovo razpoložljivost, kvaliteto, 
teritorialno razporeditev, mobilnost in komplementarnost, in 
na ta način za večjo specializacijo in delitev dela znotraj 
države. Popolnejše izkoriščanje vseh razpoložljivih potenci- 
alov v posameznih republikah in pokrajinah mora na teh 
osnovah tudi spodbujati interes organizacij združenega dela 
z^ večje in racionalnejše vključevanje v mednarodno me- 
njavo. 

V uresničevanju te usmeritve bo SR Slovenija zlasti: 
- ustvarjala pogoje, da se delavec« potrjuje hkrati kot dela- 

vec - ustvarjalec nove vrednosti in kot upravljalec družbenih 
sredstev, celotnega delovnega procesa ter ustvarjanja in deli- 
tve družbenega proizvoda; v ta namen bo svoja prizadevanja 
usmerila v oblikovanje in izpopolnjevanje takšnih pogojev, 
metod in instrumentov gospodarskega sistema, ki bodo 
vzpodbujali delavce, da nenehno širijo materialno osnovo 
svojega in družbenega dela, da razvijajo proizvajalne sile 
družbe, produktivnost dela in ustvarjalnost in da družbena 
sredstva uporabijo na način, ki bo zagotavljal družbeno opti- 
malne gospodarske rezultate in s tem materialno podlago za 
boljše zadovoljevanje neposrednih, osebnih, skupnih in 
splošnih potreb delovnih ljudi in občanov: 
- krepila usmeritev na poglobljeno znanstveno, tehnološko 

in razvojno sodelovanje organizacije združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu, zasnovano na realnem eko- 
nomskem vrednotenju proizvodnih činiteljev in delovanju 
ekonomskih zakonitosti nasploh, posebej na odpiranju slo- 
venskega in jugoslovanskega gospodarstva v svet; 

- spodbujala procese tehnološkega prestrukturiranja in 
posodabljanja proizvodne in organizacijske strukture s 
poudarjeno usmeritvijo na proizvodne programe z visoko 
dohodkovno in devizno učinkovitostjo, ob uveljavljanju širših 
mednarodnih kriterijev gospodarske uspešnosti in razvoja; 
- oblikovala ustrezne družbene in ekonomske razmere za 

selekcijo in opuščanje neobetavnih proizvodenj in programov 
dela za tehnološko, organizacijsko, kadrovsko in finančno 
prenovo, ki bo krepila tržni in konkurenčni položaj organizacij 
združenega dela; 

- krepila ekonomske vzvode selekcije s politiko cen, ki bo 
dopuščala neposrednejše vplive svetovnih cen, produktivno- 
sti, ekonomičnosti in kvalitete proizvodov razvitejših ekono- 
mij, s politiko tečaja dinarja, devizno in carinsko politiko, 
monetarno-kreditno in fiskalno politiko ter politiko rezerv, 
■hkrati pa z ekonomskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi 
preprečevala monopolno obnašanje na trgu; 
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- v uresničevanju skupnih ciljev in nalog pri prestrukturira- 
nju gospodarstva: 

a) spodbujali samoupravno združevanje dela in sredstev, 
skupni prihodek'in dohodek kot temeljno obliko in metodo 
koncentracije akuriiulacije, ekonomsko in reprodukcijsko 
optimalnega povezovanja, delitve dela in kooperacije; 

b) ustvarjala spodbudne razmere za usmerjanje prihrankov 
občanov v doseganju skupnih ciljev, zlasti v razvoju drobnega 
gospodarstva, turizma, kmetijstva, trgovine in oskrbe ter sta- 
novanjskega gospodarstva; 

c) zagotavljala spodbudnejše pogoje za skupna vlaganja s 
tujimi partnerji za uresničitev obetavnejših izvoznih progra- 
rr»v, uvajanje sodobnih tehnoloških dosežkov ter izgradnjo 
nekaterih infrastrukturnih objektov mednarodnega pomena; 

- spodbujala takšne spremembe v družbeni in organizacij- 
ski strukturi, ki bodo zagotavljale, da se temeljna organizacija 
združenega dela dosledno uveljavi kot osnovna oblika organi- 
ziranja delavcev v združenem delu, v kateri delavci opravljajo 
s proizvodnimi sredstvi v družbeni lastnini ter uresničujejo 
samoupravljanje kot del celotnega samoupravnega družbe- 
nega odnosa, delovna organizacija pa razvija vključno obliko 
integracije in se ob upoštevanju skupnih interesov temeljnih 
organizacij v njeni sestavi, uveljavi kot gospodarski subjekt, ki 
bo usposobljen za povezovanje v sestavljene organizacije in 
širše integracijske celote in na teh osnovah za realno plani- 
raje, optimalno delitev dela, racionalno uporabo sredstev za 
učinkovitejši in stabilnejši družbeni razvoj; 

- z družbenimi dogovori zagotavljale usmerjanje in razpo- 
rejanje dohodka in čistega dohodka na akumulacijo in 
porabo, da bodo tako ustvarjene podlage za samoupravno 
urejanje odnosov na področju oblikovanja in razporejanja 
akumulacije ter oblikovanja 'in delitve sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo; v delitvi sredstev za osebne 
dohodke bomo razvijali metode in mehanizme, ki bodo moti- 
virali delavce za povečanje učinkovitosti individualnega in 
skupnega dela ter učinkovitejše upravljanje z družbenimi 
sredstvi v posamezni organizaciji združenega dela in v družbi 
kot celoti; v tem okviru bodo organizacije združenega dela 
uveljavljale takšne rešitve, ki bodo spodbujale delavce k večji 
produktivnosti in učinkovitosti, zniževanju stroškov ter uve- 
ljavljanju racionalizacij, inovacij, izumov in tehničnih iz- 
boljšav; 
- podpirala vsa prizadevanja in v svpji pristojnosti spreje- 

mala ukrepe, ki bodo prispevali k normalizaciji finančnih 
tokov v državi, povečevali mobilnost finančnih sredstev in 
krepili finančno in poslovno disciplino na notranjem in v 
odnosih do tujih trgov; v tem smislu se bo zavzemala tudi za 
dosledno spoštovanje pravnih norm in za dogradnjo prav- 
nega sistema in pravnega reda na ustavnih temeljih. 

5.0. Protiinflacijska politika 
Naraščajoča inflacija po trajanju in intenziteti dosega 

razsežnosti, ki ogrožajo temeljne vrednote socialističnega 
samoupravnega sistema. Zato je nadaljnji razvoj in uveljav- 
ljanje socialističnih družbeno proizvodnih odnosov ter 
nadaljnji družbenoekonomski razvoj pogojen z bistvenim 
zmanjšanjem inflacijske stopnje. 

Ukrepe protiinflacijske politike, ki izhajajo iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije ob upoštevanju 
delovanja ekonomskih zakonitosti nasploh, bo potrebno v 
prihodnjih letih dosledneje izvajati. SR Slovenija si bo v 
okviru svojih pristojnosti ter pri oblikovanju skupne jugoslo- 
vanske politike prizadevala za izvajanje ukrepov, ki zade- 
vajo splošne pogoje gospodarjenja v smislu vzpostavljanja 
pogojev za zdravo ekonomsko motivacijo gospodarskih 
subjektov. V tem okviru si bo SR Slovenija prizadevala zlasti 
za: krepitev samofinanciranja v gospodarstvu, za spodbuja- 
nje vseh oblik varčevanja, za dosledno uresničevanje poli- 
tike pozitivne realne obrestne mere in realnega tečaja 
dinarja, za odpravo nesorazmerij med cenami za aktivno 
davčno politiko, za restriktivno monetarno politiko (dokler 
se inflacijski pritiski ne zmanjšajo) ter za izboljšanje 
finančne discipline v medsebojnih odnosih gospodarskih 
subjektov. 

S konkretnimi ukrepi bomo odpravljali inflacijska žarišča 
(razreševali probleme trajnih zgubašev, tudi na osnovi 
hitrega stečaja, finančno sanirali OZD in banke, odpravili 
razne oblike obračunavanja fiktivnega dohodka'itd.) 

Zaradi urejanja odnosov v primarni delitvi bo poudarek 
na: 
- politiki realnega vrednotnja proizvodnih faktorjev in 

ustvarjanju pogojev za tržno delovanje gospodarskih sub- 
jektov; 

- onemogočanju kreditiranja zalog gotovih proizvodov, ki 
jih organizacije združenega dela držijo iz špekulativnih ra- 
zlogov: 

- preprečevanju in pravnem preganjanju kartelskega in 
monopolnega obnašanja, združevanja in sporazumevanja 
gospodarskih organizacij s ciljem monopolnega oblikovanja 
cen, delitve in zapiranja trga; 

- načrtnem odpravljanju glavnih nesorazmerij med 
cenami, za določene proizvode in storitve. 

Kot sestavni in dolgoročnejši element antiinflacijske poli- 
tike so tudi naioge razvojne politike na posameznih področ- 
jih, opredeljene v tem planu ter ukrepi s posameznih podro- 
čij razvojne in ekonomske politike, ki so konkretizirani v 
naslednjih poglavjih. 

5.1. Ukrepi za uresničevanje proizvodne 
orientacije 

Za uresničevanje proizvodne orientacije bodo samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skup- 
nosti izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega 
gospodarstva V smeri povečanja deleža proizvodnje višje 
stopnje predelave in storitev, ki so usmerjene v izvoz na 
konvertibilno področje in imajo istočasno dolgoročne pogoje 
za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva, iz gospodarnejše rabe prostora, energije in surovin 
ter boljše oskrbljenosti s primarnimi kmetijskimi proizvodi 
izhajale iz naslednjih kriterijev za presojo proizvodnih in inve- 
sticijskih programov: 

- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 
nje blaga in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja zna- 
ten pozitivni plačilnobilančni učinek; 
- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje blaga in 

storitev, za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije 
proizvodnih procesov in visoka udeležba visokokvalificira- 
nega ustvarjalnega dela; 
- gospodarna raba energije in surovin; 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja; 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporedi- 

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

Splošna združenja in poslovne bnke, ki so že sprejele neka- 
tere specifične kriterije in metodologije za vrednotenje inve- 
sticijskih programov na področju izven industrije, jih bodo 
uskladile s cilji in razvojno politiko tega družbenega plana. 

Na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana bo zago- 
tovljeno, da se bodo elektrarne na klasično, kot tudi na 
jedrsko gorivo v prihodnje .gradile za kombinirano proizvod- 
njo električne in toplotne energije povsod, kjer je to ekonom- 
sko upravičeno. Pri že zgrajenih objektih pa se bo proučila in 
zagotovila možnost izkoriščanja odpadne toplote. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program ukrepov, 
s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za prenovo in 
novogradnjo stanovanjskih objektov in stanovanj ter uvajanje 
toplotnih števcev za merjenje komunalne toplote tudi v indivi- 
dualnih hišnih sistemih, kar bo izboljševalo toplotno izolacijo 
in s tem zmanjševalo porabo energije. 

Organizacije združenega dela bodo ob podpori Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in pristojnih organov sprejele in izva- 
jale ukrepe za zmanjšanje stroškov, predvsem materiala in 
energije. 

Za usmerjanje proizvodnje in porabe energije ter zagotav- 
ljanje stabilne in kvalitetne oskrbe z energijo bodo na podlagi 
srednjeročnih energetskih bilanc Slovenije in Jugoslavije v 
SFRJ, najkasneje do 20. decembra vsako leto opredeljene 
letne energetske bilance za naslednje leto, v republiki pa v 
septembru za vsako leto. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, občine in repu- 
blika bodo ukrepale za racionalno porabo in varčevanje z 
energetskimi surovinami, zlasti z naftnimi derivati in zemelj- 
skim plinom. V ta okvir sodi tudi nadomestitev porabe tekočih 
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goriv s premogom in drugimi domačimi energetskimi viri, kjer 
je to tehnološko izvedljivo, narodno gospodarsko upravičeno 
in ekološko dopustno. 

Zainteresirane organizacije združenega dela ter samou- 
pravne interesne skupnosti s področja energetike in razisko- 
valnega dela bodo sklenile z ustreznimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi v drugih republikah samoupravni 
sporazum o financiranju in izvajanju raziskav energetskih 
virov doma in v tujini ter uporabe novih virov energije. 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih srednje- 
ročnega plana bodo organizacije združenega dela pridelave - 
predelave in prometa s kmetijskimi in prehranskimi proizvodi 
ter OZD za oskrbo z reprodukcijskim materialom sklepale 
letne sporazume o pridelavi, predelavi in prometu s kmetij- 
skimi proizvodi in oskrbe kmetijstva in živilske indsutrije z 
reprodukcijskim materialom. Samoupravne sporazume bodo 
sklepale v okviru poslovnih skupnosti oz. splošnih združenj, v 
katerih so združene. Podlaga za sklepanje sporazumov bodo 
republiške in občinske bilance o potrebah, proizvodnji in 
izvozu kmetijskih oziroma živilskih proizvodov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo prizadeval, da 
bodo v okviru tekoče in razvojne politike sprejeti takšni 
ukrepi, ki bodo spodbujali hitrejšo koncentracijo kmetijskih 
zemljišč kot osnove prestrukturiranja proizvodnje in njiho- 
vega racionalnejšega izkoriščanja. 

Občinske skupščine bodo v svojih planih opredelile: 
območja urejanja kmetijskih zemljišč (osuševanje, namaka- 
nje, agromelioracije in komasacije) ter območja za ureditev 
vodnih akumulacij za namene namakanja oziroma osuševa- 
nja; obveznost izdelave agrokarte, s čimer bodo dane stro- 
kovne osnove za rajonizacijo kmetijske proizvodnje na teme- 
lju naravnih danosti in smotrno prilagajanje strukture proiz- 
vodnje. 

Za uresničitev povečanja družbeno organizirane kmetijske 
proizvodnje do ravni, ki je dogovorjena z dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije bo zagotovljeno združeva- 
nje potrebnih interventnih sredstev. V kmetijski pridelavi 
bodo ta sredstva usmerjena v živinorejo, ki temelji na domači 
krmi, v intenziviranje poljedelske pridelave in predelave v 
hribovitih območjih, za delovanje kmetijske pospeševalne 
službe, obrambo pred točo, za kritje tečajnih razlik in nado- 
mestilo dela obresti pri kreditih za kmetijstvo mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela Obresti za 
kredite iz sredstev hranilno kreditne službe in za ulov rib. 
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in v porabi 
hrane SR Slovenije bo v sodelovanju z občinskimi skladi za 
intervencije z letnimi programi opredeljeval in usklajeval 
naloge za spodbujanje in postopno prestrukturiranje kmetij- 
ske tržne proizvodnje. 

Z zakonom o kmetijskih zemljiščih bo dana podlaga za 
zagotavljanje sredstev za izvedbo tistih nalog na področju 
kmetijstva, ki imajo značaj infrastrukture (melioracije kmetij- 
skih zemljišč, namakanje, komasacije in nakup zemljišča). 

V primeru, da rast cen ne bo zadostovala za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana bo samou- 
pravna interesna skupnost za železniški in luški promet Slove- 
nije vsakoletno predlagala Skupščini SR Slovenije obvezno 
združevanje sredstev in sicer v višini razlike odobrenega povi- 
šanja cen železniških prevoznih storitev in potrebnega nivoja 
enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana upoštevaje izvajanja 
akcijskega programa za povečanje učinkovitosti poslovanja. 

Za zagotovitev enostavne reprodukcije v cestni infrastruk- 
turi se bo SR Slovenija zavzemala pri zveznih organih, da se 
določi namenski prispevek za vzdrževanje cest kot delež 
maloprodajne cene pogonskih goriv. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo pri zveznih orga- 
nih prizadeval, da se v večji meri omogoči uvoz ladij za 
zamenjavo ladij izgubljenih v nesreči in že amortiziranih ladij. 

Sprejet bo dogovor o kreditiranju plasmaja domače 
opreme, ladij in tirnih vozil za potrebe domačih prevoznikov v 
obdobju od leta 1986 do leta 1990. 

S sprejemom zakona in dogovora o integralnem transportu 
v SFRJ bomo pospeševali ustanavljanje prostih carinskih con 
v okviru primarnih blagovno transportnih centrov in v Luki 
Koper. 

Na podlagi samoupravnega sporazumevanja v okviru JŽ bo 
nujno zagotoviti uvedbo železniške trajektne CIM linije za 
prevoz železniških kompozicij med Luko Koper in lukami 
Bližnjega vzhoda. 

Občine bodo pospešile urbanistično urejanje prostora ter 
izdajo potrebnih dovoljenj za gradnjo gostinskih in drugih 
turističnih objektov s pripadajočo infrastrukturo vključno s 
turističnimi zmogljivostmi na kmetijah ter z izgradnjo objek- 
tov servisne, trgovske in obrtne dejavnosti. 

Občine bodo zagotovile pogoje za odpiranje obratovalnic 
na podlagi osebnega dela, zlasti na izletniških točkah in 
tranzitnih poteh. V turističnih krajih bodo z odloki omogočile 
prilagoditev delovnega časa v storitvenih dejavnostih potre- 
bam turistov. 

Na področju drobnega gospodarstva, bodo ukrepi samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, občin ter republik temeljili 
na ugotovitvah, stališčih in ukrepih, ki jih je sprejela Skupš- 
čina SR Slovenije, na družbenem dogovoru za pospeševanje 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ter na obvezno- 
stih, ki jih sprejemajo posamezni nosilci z dogovorom o 
temeljih tega družbenega plana. V tem okviru bo zlasti 
pomembno izvajanje nalog in ukrepov, ki zadevajo pospeše- 
vanje kooperacije industrije z drobnim gospodarstvom, 
modernizacijo obstoječih in ustanavljanje novih enot ob 
pogodbenem in programskem povezovanju z velikimi organi- 
zacijami združenega dela, predvsem pri programih, ki so 
izvozno orientirani in omogočajo odpiranje visoko produk- 
tivnih delovnih mest, ukrepe federacije za zagotovitev več- 
jih možnosti nabave opreme iz uvoza za drobno gospodar- 
stvo. Ukrepe občin pri ustvarjanju pogojev za razvoj drob- 
nega gospodarstva, ugodnejše kreditne pogoje ter ustanovi- 
tev posebne obrtne hranilnice in posojilnice v okviru obsto- 
ječe bančne mreže. 

V trgovini bodo z zmanjševanjem administrativnega reguli- 
ranja na področju cen in trga, ter ob pogojih enakega obliko- 
vanja cen v veleprodaji in maloprodaji kot v proizvodnji 
ustvarjeni pogoji za izboljšanje ekonomskega položaja zlasti 
trgovine na drobno z živili in mešanim blagom. 

Za racionalnejšo izkoriščenost, predvsem družbenega sta- 
novanjskega fonda, bodo samoupravne stanovanjske skup- 
nosti formirale ustrezne službe za zamenjavo stanovanj. 

S predpisi bo omejena možnost izvajalcem gradbenih del, 
da zaračunavajo razlike v ceni za tista gradbena dela, ki jih je 
investitor v skladu s pogodbeno določeno dinamiko gradnje 
že poravnal. 

Z republiškimi predpisi bodo opredeljeni pogoji in postopki 
za prodajo družbenih stanovanj in neizkoriščenih površin na 
družbenih objektih občanom ter opredeljena načela vredno- 
tenja vloženega lastnega dela in sredstev občanov pri indivi- 
dualnih prenovitvenih delih na družbenem stanovanjskem 
fondu, kot tudi pri adaptacijah družbenih podstrešnih pro- 
storov. 

Občine si bodo prek skladov stavbnih zemljišč prizadevale 
za pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter s 
tem omogočile nemoteno oddajanje urejenih stavbnih zem- 
ljišč. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo dal pobudo pri 
zveznih organih za dograditev predpisov, standardov in nor- 
mativov v gradbeništvu in v tistem delu industrije, ki je s 
svojimi proizvodnimi programi udeležena v procesu gradnje. 
S tem bomo pospešili racionalizacijo gradnje in razvoj indu- 
strializacije v gradbeništvu. Pri tem bo nujno tudi usklajevanje 
z mednarodnimi predpisi in sodobno tujo tehnično regulativo. 

Za pospeševanje racionalizacije gradnje bodo tudi izpopol- 
njeni predpisi, ki zadevajo vrednotenje prispevka projektan- 
tov pri optimizaciji stroškov gradnje in obratovanja objektov. 
5.2. Ukrepi za spodbujanje tehnološkega 
napredka 

Ukrepom za spodbujanje tehnološkega napredka bo name- 
njena osrednja pozornost. Sem sodijo različni ukrepi in aktiv- 
nosti samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopo- 
litičnih skupnosti zlasti na področju organizacije dela, usmer- 
janja in izobraževanja kadrov, združenega dela in sredstev, 
investicij, razporejanja dohodka, delitve osebnih dohodkov, 
širjenja tehnološkega znanja za izpopolnjevanje sedanjih teh- 
nologij in uvajanju novih, bančnega kreditiranja carinske in 
davčne politike, patentne zakonodaje, standardizacije (zlasti v 
povezavi z mednarodnimi standardi), vzpostavljanja in dogra- 
jevanja informacijskega sistema za spremljanje razvoja zna- 
nosti in tehnologije doma in v svetu. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
predvsem delovnih organizacij in sestavljenih organizacij 
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združenega dela, bodo temeljne organizacije združenega 
dela združevali delo in sredstva za uresničevanje skupnih 
programov razvojnih raziskav. Temeljne organizacije združe- 
nega dela bodo \t'syojih splošnih aktih o delitvi sredstev za 
osebne dohodke vzpodbujale razvojno delo, kar bo prispe- 
valo k temu, da bo to delo postalo privlačnejše za ustvarjalne 
kadre. 

Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
usmerjale del kreditnega potenciala v pospeševanje razvoja 
ključnih tehnoloških področij (mikroelektronska tehnologija, 
programska oprema, robotika, tehnologija tekočih kristalov, 
biotehnologija). Prt tem bodo še posebno prednost imeli 
projekti, za katere združuje delo in sredstva širši krog organi- 
zacij združenega dela oziroma drugih institucij raznih dejav- 
nosti. S kreditno politiko bodo pospeševale uvajanje računal- 
niškega krmiljenja poslovnih in proizvodnih procesov, raču- 
nalniško podprto konstruiranje, planiranje in proizvodnjo, ter 
v ta namen odprle posebno kreditno linijo. Povečale bodo 
tudi delež kreditnega potenciala za dolgoročne naložbe v 
aplikativno razvojno in raziskovalno delo ter uvajanje njego- 
vih dosežkov v proizvodne procese in tehnologijo. 

Pri ocenjevanju investicij bo kriterij tehnološkega razvoja 
imel večji pomen in težo, tako bo investicijska dokumentacija 
ocenjevana tudi z vidika alternativnih tehnologij glede na 
narodnogospodarske Cilje in kriterije ter z vidika njene sodob- 
nosti in perspektivnega razvoja. 

SR Slovenija se bo še nadalje zavzemala za take dopolnitve 
predpisov, ki bodo omogočali prednosten nakup tuje tehnolo- 
gije le, če bodo organizacije združenega dela zagotavljale 
tudi nadaljnje razvijanje uvožene tehnologije z lastnimi ali 
drugimi domačimi razvojno raziskovalnimi kapacitetami. 

V Gospodarski zbornici Slovenije bo okrepljena dejavnost 
službe za pravno pomoč in napredek dela in tehnologije, ki 
bosta organizirali tudi usposabljanje kadrov v zvezi s proiz- 
vodno-tehničnim sodelovanjem organizacij združenega dela 
s tujimi partnerji. Gopodarska zbornica bo dala pobudo za 
izpopolnitev patentne zakonodaje in še nadalje poglabljala 
svojo dejavnost na področju standardizacije, zlasti v povezavi 
z mednarodnimi standardi. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in v povezavi s podobnimi prizade- 
vanji v drugih republikah še nadalje razvijala in izpopolnjevala 
informacijski sištem za spremljanje razvoja znanosti in tehno- 
logije doma in v svetu. Informacijski sistem bo treba približati 
združenemu delu in odpraviti nepovezanost med organizaci- 
jami združenega dela pri razvoju, proizvodnji in uporabi infor- 
macijske tehnologije. 

SR Slovenija si bo glede na pomen mikroelektronskih teh- 
nologij za nadaljnji razvoj družbe predvsem pri inovacijski in 
tehnološki intenzifikaciji industrijskih panog in družbenih 
dejavnosti z uvajanjem informacijskih tehnologij v organih 
federacije prizadevala za uveljavitev carinskih in drugih olaj- 
šav pri uvozu ali najemu opreme za te namene, zlasti si bo 
prizadevala za carinske olajšave pri uvozu opreme, predvsem 
računalniške, opreme za raziskave, avtomatsko vodenje teh- 
noloških procesov ter proizvodnje in za vodenje izobraževal- 
nih procesov. 

SR Slovenija si bo prizadevala, da bodo izvozno usmerjene 
organizacije združenega dela poleg deviznih sredstev, 
potrebnih za nabavo surovin in reprodukcijskega materiala 
razpolagale tudi z deviznimi sredstvi za nakup najnujnejše 
opreme, namenjene za tehnološko modernizacijo proiz- 
vodnje. 

Olajšave organizacijam združenega dela pri davku iz 
dohodka bodo sodbujale vlaganja v raziskovalno in razvojno 
delo in vlaganja v raziskovalno opremo. 

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

Da bi dosegli bolj organizirano in strokovno skrb za širjenje 
lastnih tehnoloških znanj bo potrebno, da gospodarske zbor- 
nice in sindikati vzpodbujajo ustrezno organiziranje skupnih 
strokovnih služb in poslovodnih funkcij v delovnih organizaci- 
jah združenega dela. Vsaka delovna organizacija združenega 
dela naj bi imela samoupravno telo (na primer komisijo), ki bo 
zbiralo inovacijske pobude, jih vrednotilo ter skrbelo za mate- 
rialno in moralno priznanje zaslug delavcev. 

Večji proizvodni sistemi - asociacije združenega dela zlasti 

na področju razvojno tehnološko intenzivnih dejavnosti bodo 
v skladu s svojimi potrebami organizirali permanentno in 
dopolnilno izobraževanje svojih strokovnih delavcev (zlasti na 
srednji in visoki stopnji izobraževanja) in v ta namen v svojih 
samoupravnih sporazumih in splošnih aktih sprejeli ustrezne 
obveznosti. 

Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževalne 
skupnosti bodo še nadalje zagotavljale denarna sredstva za 
organizacije tehnične kulture kot pomembnega dejavnika 
poklicnega usmerjanja. 
5.3. Politika ekonomskih odnosov s tujino21 

Za učinkovitejše, širše in trajnejše vključevanje gospodar- 
stva v mednarodno menjavo se bomo v federaciji zavzemali, v 
republiki pa v okviru pristojnosti vodili tako politiko ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bo izvoznemu gospodarstvu zagotav- 
ljala dohodkovno motiviranost in izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti. V ta namen se bo SR Slovenija zavzemala za 
dosledno, stabilno in ažurno izvajanje politike realnega tečaja 
dinarja do košarice konvertibilnih valut in usrezno prilagaja- 
nje tečaja obračunskega dolarja ter za oblikovanje take poli- 
tike zveznih izvoznih spodbud, ki bo ekonomsko motivirala 
izvoz proizvodov višje stopnje obdelave na konvertibilno 
področje in v največjem možnem obsegu destimulirala izvoz 
surovin in repromaterialov, potrebnih za proizvodnjo izvoznih 
proizvodov višjih faz obdelave. 

V okviru samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bomo še nadalje združevali dinar- 
ska sredstva, in to združevanje po potrebi tudi okrepili za 
selektivno spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva. 

V okviru asociacij združenega dela bodo organizacije zdru- 
ženega dela razvijale notranje sisteme za spodbujanje izvoza, 
zlasti kadar so v skupnih izvoznih poslih neposredno repro- 
dukcijsko povezane in odvisne. 

Večjo usmerjenost v izvoz blaga in storitev na konvertibilno 
področje bo ŠR Slovenija podpirala tudi z razbremenjevanjem 
izvoznega gospodarstva davčnih in drugih dejatev, ki izvozno 
gospodarstvo obremenjujejo bolj kot v drugih državah. Izvoz- 
niki na konvertibilno področje bodo selektivno deležni olajšav 
pri plačevanju davka in prispevkov iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, združevali pa bodo tudi sorazmerno 
manj sredstev za hitrejši razvoj SAP Kosovo in republik, ki 
bodo imele v tem obdobju status manj razvitega območja. 

Za povečevanje izvoza na konvertibilno področje bosta 
Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino v povezavi z Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije in Interesno skupnostjo Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino okrepili aktivnosti za 
sprejem izvoznih programov poslovno povezanih OZD na 
celotnem območju Jugoslavije, skrbeli za njihovo realizacijo 
ter temu ustrezno tudi ukrepali. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v okviru svojih združenj 
in sekcij poskrbela za izboljšanje organiziranosti zunanjetrgo- 
vinske mreže in pospeševanje skupnih nastopov naših organi- 
zacij združenega dela na tujih trgih. Gospodarska zbornica 
Slovenije bo v povezavi s predstavništvi okrepila pravno 
pomoč in druge konsultantske storitve združenemu delu pri 
nastopu na tujih trgih. 

SR Slovenija se bo v federaciji zavzemala za uskladitev 
delovanja skupnih gospodarskih predstavništev in diplomat- 
sko-konzularnih predstavništev, za boljšo povezanost delova- 
nja skupnih gospodarskih predstavništev s sekcijami Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije ter za povezano delovanje pred- 
stavništev turistične zveze Jugoslavije z interesi organizacij 
združenega dela s področja turizma. 

Članice samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino bodo v skladu s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino združevale 
devizna sredstva za skupne potrebe in odplačila fiksnih in 
garantiranih obveznosti do tujine za objekte splošnega druž- 
benega in skupnega gospodarskega pomena. 

Poslovne banke bodo v kratkoročni kreditni politiki dajale 
prednost kreditiranju priprave proizvodnje in storitev za izvoz 
in izvoza ter v ta namen nudile ugodnejše kreditne pogoje. 
21. Ukrepi v tem poglavju so zasnovani na stališčih, ki jih zavzema SR Slovenije 
v zvezi s pripravo sprememb na področju zakonskega urejanja ekonomskih 
odnosov s tujino. V kolikor bi bile v procesu usklajevanja v federaciji uveljav- 
ljene bistveno drugačne rešitve od tistih, za katere se zavzemamo, bo temu 
ustrezno potrebno poiskati drugačne rešitve. 

28 priloga poročevalca 



Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih pla- 
nov bodo banke pri usmerjanju dolgoročnih sredstev, v 
skladu z opredeljenimi kriteriji za prestrukturiranje gospodar- 
stva, dajale prednost v konvertibilni izvoz usmerjenim investi- 
cijskim programom. Prednostno bodo banke kreditirale 
naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z obmejnimi območji in 
deželami v razvoju. 

Za pospešitev izvoza na konvertibilno področje bodo banke 
prednostno kreditirale izvoz opreme in izvajanje investicijskih 
del v tujini, posebno v državah v razvoju. Pri tem bo potrebno 
v mnogo večji meri kot doslej angažirati sredstva Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

Za doseganje čimvečjega izvoza in deviznega priliva s kon- 
vertibilnega področja se bo Slovenija zavzemala za to, da bo 
organizacijam združenega dela izvoznicam na to področje, po 
izpolnitvi v samoupravni interesni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino usklajenih planov, omogočen ne le večji uvoz 
surovin in reprodukcijskih materialov, temveč tudi večji uvoz 
opreme ter da se bodo v okviru reprodukcijsko priznanih 
potreb lahko svobodno odločale med uvozom opreme in 
repromateriala. 

Za povečanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno 
področje in za povečanje deviznega priliva od tega izvoza bo 
SR Slovenija podpirala in se zavzemala za takšno pravno 
ureditev prostih carinskih con, da bodo pomembno prispe- 
vale tudi k povečanemu sodelovanju z obmejnimi območji. 

5.4. Politika in smernica za ukrepe in 
aktivnosti na področju oblikovanja in delitve 
dohodka 

Osnovna izhodišča za politiko in smeri ukrepov ter aktivno- 
sti na področju družbenega usmerjanja, pridobivanja in raz- 
porejanja dohodka in čistega dohodka bodo ob upoštevanju 
ekonomskih zakonitosti usmerjena v zagotavljanje bolj izena- 
čenih pogojev za pridobivanje celotnega prihodka in dohodka 
organizacij združenega dela in na uveljavljanje enakoprav- 
nega družbeno-ekonomskega položaja delavcev pri razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka ter pri oblikovanju in delitvi 
sredstev za osebne dohodka in skupno porabo. Ukrepi in 
aktivnosti na področju družbenega usmerjanja pridobivanja 
in razporejanja dohodka bodo usmerjeni v uresničevanje 
naslednjih ciljev: 

- ustvarjanje pogojev za večjo ekonomsko in družbeno 
motiviranost ter odgovornost delavcev za povečevanje pro- 
duktivnosti dela, racionalnejše gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi, za krepitev materialne podlage dela ter za prilagaja- 
nje proizvodnje in storitev tržnim pogojem in družbenim 
potrebam in na tej osnovi za ustvarjanje večjega dohodka in 
izboljšanje osebnega in družbenega standarda. 

- Vzpostavljanje takšnih razmerij v razporejanju ustvarje- 
nega dohodka med tekočo porabo in akumulacijo, ki bodo 
zagotavljala obnavljanje in krepitev materialne osnove zdru- 
ženega dela. 

- Doseganje trajne in neposredne soodvisnosti rasti sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev od 
ustvarjenega dohodka kot rezultata njihovega in celotnega 
družbenega živega in minulega dela, oziroma doseganje med- 
sebojne soodvisnosti med gibanjem sredstev za bruto osebne 
dohodke in akumulacijo, tako da bo upoštevano osnovno 
izhodišče, da se pri doseganju večjega dohodka na delavca in 
na uporabljena sredstva lahko oblikuje večji bruto osebni 
dohodek na delavca pod pogojem, da se hkrati oblikuje tudi 
večja akumulacija na uporabljena sredstva. 

- Doseganje takšnih razmerij v razporejanju čistega 
dohodka, ki bodo zagotavljala, da se bodo sredstva za osebne 
dohodke in skupno porabo povečevala oziroma zmanjševala 
v soodvisnosti od boljših ali slabših rezultatov gospodarjenja 
in poslovanja, ob pogoju praviloma hitrejšega povečevanja 
sredstev za razširitev materialne osnove dela in rezerve ob 
rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 
- Ustvarjanje podlag za samoupravno urejanje odnosov na 

področju oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo delavcev v smpri uresničevanja načela 
delitve po delu in rezultatih dela. Tako da bo vsakemu delavcu 
za približno enako delo in dosežene rezultate pripadal tudi 
enak osebni dohodek; hkrati pa tudi ustvarjanje pogojev za 
to, da se premostijo razlike v osebnih dohodkih in sredstvih za 

skupno- porabo,, ki r^e temeljijo na delu in delovnih rezultatih 
delavcev. ... . .. ,• 

Za uresničevanje teh osnovnih izhodišč na področju poli- 
tike oblikovanja in razporejanja dohodka bodo na podlagi 
sprejetega zveznega družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v SFR Jugoslaviji Skupščina SR 
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije sklenili družbeni dogovor o 
skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odno- 
sov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti pa bodo v ustreznih samoupravnih spo- 
razumih dejavnosti in v svojih samoupravnih splošnih aktih 
konkretizirale v dogovoru dogovorjene skupne osnove in 
merila za oblikovanje m razporejanje dohodka ter za oblikova- 
nje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
in tako opredeljene osnove in merila vgradile v svoje srednje- 
ročne planske akte pri konkretnem planiranju razmerij v obli- 
kovanju in delitvi dohodka ter oblikovanju sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo. 

Izdelali bomo sistem zajemanja in namenskega usmerjanja 
dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, ter s tem 
zagotovili, da del dohodka, ki ne temelji na rezultatih dela in 
gospodarjenja, ni osnova za osebno porabo. 

Srednjeročni globalni okviri za politiko oblikovanja in raz- 
porejanja dohodka, ki so opredeljeni v tretjem poglavju tega 
družbenega plana, se bodo izvajalci z letnimi resolucijami o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije ozi- 
roma v letnih dogovorih o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka, kjer bodo opredeljene konkretne 
usmeritve glede razmerij v delitvi dohodka in oblikovanja 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, upoštevaje 
konkretne vsakoletne materialne pogoje in možnosti razvoja. 
V primeru če pri uresničevanju družbenega plana z ukrepi 
razvojne in tekoče ekonomske politike, posebej še z ukrepi za 
oživljanje gospodarske aktivnosti ne bi uspeli uresničiti plani- 
rane globalne rasti družbenega proizvoda na ravni 3,5% letno, 
zaradi nujnosti ohranjanja planirane ravni razširjene repro- 
dukcije ne bodo zagotovljeni pogoji za skladno rast ostalih 
oblik porabe, zlasti osebnih dohodkov, z rastjo dohodka, 
temveč bo nujno v delitvenih razmerjih zagotoviti temu 
ustrezno počasnejšo rast sredstev za osebne dohodke in 
drugih oblik tekoče porabe od dosežene nižje realne rasti 
dohodka. 

5.5. Ukrepi v zvezi z oblikovanjem in pretokom 
sredstev reprodukcije 

5.5.1 .Oblikovanje sredstev za reprodukcijo 
v organizacijah združenega dela 

Pri oblikovanju sredstev za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo v organizacijah združenega dela v gospodarstvu bodo 
ukrepi usmerjeni na naslednje: 

Sredstva amortizacije bodo v skladu z zakonom o amortiza- 
ciji realno naraščala hitreje od rasti dohodka, zlasti v dejavno- 
stih, kjer je hitrejši proces ekonomskega in tehnološkega 
zastarevanja osnovnih sredstev. Na tej osnovi bo zagotovljeno 
normalno obnavljanje osnovnih sredstev, zlasti še opreme. 

Spremenjeno bo razmerje v delitvi dohodka med sredstvi za 
vse oblike tekoče porabe in akumulacijo tako, da bodo sred- 
stva za razširitev materialne osnove dela in rezerve naraščala 
hitreje od rasti dohodka. Tako bo v globalu doseženo poveča- 
nje njihovega deleža v dohodku vsaj za 1,5 odstotne točke. 

V organizacijah združenega dela bodo oblikovati sredstva 
akumulacije najmanj v višini, ki ustreza minimalni akumulacij- 
ski stopnji za enako oziroma sorodno dejavnost, pri čemer 
znaša minimalna akumulacijska stopnja polovico povprečno 
dosežene akumulacijske stopnje, merjene s sredstvi za razši- 
ritev materialne osnove dela in rezerv na enoto vloženih 
poslovnih sredstev v zadnjih treh letih v enaki oziroma 
sorodni dejavnosti. 

Organizacije združenega dela, ki imajo v virih srestev velik 
delež kreditov, bodo pri razporejanju dohodka namenjale 
sorazmerno več sredstev za razširitev materialne osnove dela. 
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5.5.2. Ukrepi v zvezi z združevanjem dela 
in sredstev KKi 

Uveljavljanje tržnih zakonitosti, realnih cen proizvodnih fak- 
torjev ter nekatere že uzakonjene rešitve nudijo več možnosti 
za krepitev dolgorbčnega združevanja sredstev in za večji 
pretok sredstev. 

Asociacije združenega dela bodo pregledale in izpopolnile 
samoupravne sporazume o združitvi in druge akte glede 
pogojev za uresničevanje skupnih razvojnih interesov, zdru- 
ževanja dela in sredstev in v tem okviru zlasti načina revalori- 
zacije združenih sredstev in organiziranosti razvojnih funkcij 
na ravni delovnih organizacij in sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Banke bodo prednostno obravnavale kreditne zahtevke za 
programe, katerih konstrukcija temelji na pretežnem združe- 
vanju dela in sredstev ob sporazumno urejeni delitvi doseže- 
nih rezultatov, skupnega uspeha in rizika. 

Pospešili bomo uporabo obveznic kot instrumenta za kon- 
centracijo sredstev za posamezne projekte, ki so v interesu 
ene ali več organizacij združenega dela; 

Za pospeševanje skupnih vlaganj, zlasti s tujimi partnerji bo 
nujno dopustiti možnost, da partnerji za potrebne kadre 
skupno zagotovijo stimulativnejše osebne dohodke; 

Na podlagi programa investicij, sprejetega s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skup- 
nosti za družbene dejavnosti, bo treba pripraviti in sprejeti v 
izvajalskih organizacijah združenega dela samoupravne spo- 
razume o združevanju sredstev amortizacije. 

5.5.3. Gospodarjenje z denarnimi sredstvi 
SR Slovenija, predvsem pa banke in združeno delo bodo 

sprejemale ukrepe oziroma se v federaciji zavzemale za poso- 
dobitev tehnike bančnega poslovanja in medsebojnega plače- 
vanja med organizacijami združenega dela; večjo integracijo, 
mobilnost in racionalnost v porabi bančnih sredstev; hitrejše 
obračanje denarnih sredstev; večjo finančno disciplino; 
finančno konsolidacijo bank; posodobitev plačilnega pro- 
meta in nujne spremembe v dograjevanju kreditnega in banč- 
nega sistema. Banke bodo dogradile metodologijo planiranja 
s ciljem čimbolj realnega prikaza bančnih bilanc. 

Smotrnejše gospodarjenje z denarnimi sredstvi terja 
hitrejše organiziranje internih bank in posebnih finančnih 
služb povsod, kjer medsebojno povezane organizacije zdru- 
ženega dela tako lahko racionalizirajo svoje poslovanje z 
denarnimi sredstvi. Organizacije združenega dela bodo kre- 
pile aktivnosti za zbiranje denarnih sredstev preko internih 
bank in posebnih finančnih služb in zato dajale spodbudna 
nadomestila. 

SR Slovenija se bo zavzemala za postopno približevanje 
realni obrestni meri tudi za sredstva na vpogled. Ukrepe proti 
razvrednotenju sredstev bomo uveljavili pri eventualnem zbi- 
ranju sredstev preko javnih posojil. Tudi na drugih področjih 
moramo zmanjšati ali odpraviti inflacijsko razvrednotenje vlo- 
ženih sredstev in s tem spodbuditi občane za večje namensko 
varčevanje. 

SR Slovenija se bo pri Narddni banki Jugoslavije zavzemala 
za tako uskladitev strukture plasmajev s strukturo virov sred- 
stev, s katero bo omogočeno koriščenje ustreznejšega dela 
kratkoročnih virov sredstev za dolgoročne plasmaje. 

5.5.4. Zadolževanje organizacij združenega dela 
v tujini in skupna vlaganja 

Možnosti za zadolževanje organizacij združenega dela v 
tujini bodo v globalu zmanjšane. Zadolževale se bodo lahko le 
tiste organizacije združenega dela, ki bodo samostojno ali v 
povezavah z drugimi domačimi osebami s skupnimi izvoznimi 
programi ustvarjale takšen izvoz blaga in storitev, s katerim 
bodo zagotovile sredstva za odplačilo kredita. 

Slovenija se bo zavzemala, da bodo tuja posojila kot dopol- 
nilni vir financiranja usmerjena predvsem v proizvodnjo za 
izvoz na konvertibilna tržišča, pri čemer bo imela prednost 
zamenjava zelo iztrošene opreme izvoznikov, posodobitev in 
razvoj izvoznih zmogljivosti ter odprava ozkih grl ter v raz- 
vojne projekte. 

Zaradi pridobivanja kvalitetnih sredstev na trajnejših osno- 
vah, zaradi prenosa sodobnih tehnologij ter skupnega rizika, 

morajo skupna vlaganja s tujimi osebami v strukturi naložb 
dobiti bistveno večji pomen. Slovenija bo spodbujala organi- 
zacije združenega dela k projektom skupnih vlaganj s tujimi 
osebami in se v federaciji zavzemala za tako uskladitev drugih 
zakonov in izvedbenih predpisov, da bodo ob novo sprejetem 
zakonu o skupnih vlaganjih s tujimi osebami, dejansko stimu- 
lirali tuje osebe za vlaganja v projekte v Jugoslaviji. Gospodar- 
ska zbornica Slovenije bo skupaj z Ljubljansko banko-Zdru- 
ženo banko pripravljala preglede projektov (kataloge) ter 
organizirala strokovno in pravno pomoč pri pripravi projektov 
zainteresiranim organizacijam združenega dela, banka pa bo 
pri sklepanju pogodb opravljala tudi ustrezne finančne posle 
in dajala potrebne garancije. 

SR Slovenija se bo tudi na področju infrastrukture prizade- 
vala za pritegnitev dodatnih potrebnih sredstev na osnovi 
skupnih vlaganj s tujimi partnerji. 

5.6. Ukrepi, ki zadevajo investicijsko politiko 
Ukrepi samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 

nopolitičnih skupnosti, ki direktno ali posredno zadevajo 
investicijsko politiko, bodo v asociacijah združenega dela in 
pri usmerjanju kreditne politike bank izhajali iz kriterijev pre- 
strukturiranja gospodrstva. Temu bo podrejena tudi uporaba 
inozemskih sredstev. V tem okviru bo treba najprej dokončati 
začete gospodarske investicijske objekte. 

Proizvodnjo izdelkov, ki nima dobrih prodajnih možnosti in 
kopiči izgubo, bo treba ugašati tako, da bo omogočena 
uporaba zmogljivosti za alternativne proizvodnje oziroma 
prenos družbene imovine na perspektivnejše OZD-e (hitri 
stečaj). 

SR Slovenija bo z zakonom o dajanju mnenja o družbeni in 
ekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj, ki so skup- 
nega pomena za razvoj v republiki, zagotovila strokovno pre- 
sojo in selekcijo. 

Z izvajanjem zakona o zagotovitvi sredstev za graditev 
objektov in s sprejemom pravilnika o vsebini investicijskega 
programa bosta omogočeni kontrola finančne pokritosti in 
preverjanje predvidenih rezultatov ekonomske uspešnosti s 
strani strokovne institucije pred odločanjem investitorja. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti bodo uskladile svoje samoupravne akte 
z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu zlasti v 
zvezi z natančnejšimi merili za investicijsko odločanje, v zvezi 
z določitvijo primerov, ko je potrebno mnenje o upravičenosti 
od zunanjih institucij in v zvezi z določitvijo postopka za 
ugotavljanje odgovornosti za pomanjkljivosti v strokovni pod- 
lagi, pri odločitvi ali pri opustitvi uresničevanja investicijskega 
programa. 

Uvajanje alternativnega odločanja in smotrna priprava 
načrtov za skupna vlaganja bosta zahtevali dopolnitev infor- 
macijskega sistema o investicijskih namerah. SR Slovenija se 
bo pri snovanju tega sistema v SFR Jugoslaviji zavzemala za' 
zajemanje investicijskih namer v fazi zasnove in bo predlagala 
potrebne spremembe v zakonu o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu. 

Banke bodo s svojo dejavnostjo in ukrepi poslovne politike 
podpirale uresničevanje le tistih naložb članic, ki bodo v 
skladu z opredeljenimi razvojnimi cilji tega družbenega plana. 
Poleg investicijskih kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva bodo banke v kreditni politiki izvajale načelo, da v struk- 
turi virov financiranja znašajo bančni krediti praviloma največ 
30%. 

Pri infrastrukturnih naložbah bo udeležba bank postopno 
zmanjšana na premostitvene kredite. Banke bodo še naprej 
dajale investicijske garancije. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana bodo banke 
v SR Sloveniji zagotovile kreditne zneske predvidene v dogo- 
voru o temeljih plana SR Slovenije za področja elektroenerge- 
tike, nafte in plina, železniške infrastrukture, Luke Koper, 
PTT, gozdarstva ter usmerjale dogovorjeni del kreditnega 
potenciala za izvozno in razvojno-tehnološko usmerjene inve- 
sticije, aplikativno razvojna in raziskovalna dela ter za vlaga- 
nja na področju turizma, kmetijstva in na manj razvitih ob- 
močjih. 

Združevanje sredstev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih na področju elektro, naftno-plinskega, železniškega, leta- 
liškega, luške in cestne infrastrukture po enotnih osnovah, 
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virih in merilih bo namenjeno izključno vlaganjem, ki so 
skupnega pomena za SR Slovenijo in to po namenih in 
obsegu, ki so podrobneje opredeljeni v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. 

Splošno združenje za promet in zveze bo dajalo pobude za 
interesno združevanje sredstev predvsem večjih porabnikov 
ter drugih udeležencev v transportni verigi za nakup vagonov, 
financiranje posameznih infrastrykturnih objektov in signal- 
novarnostnih naprav v železniškem prometu, kot tudi za 
objekte in naprave na področju ostale prometne infrastruk- 
ture. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
bodo pripravile skupne in medsebojno usklajene programe 
investicij za vse družbene dejavnosti, ki ne morejo preseči 
realnega obsega investicij iz obdobja 1981-1985. Investiranje 
se ne more pričeti, dokler niso v planih in programih samou- 
pravnih interesnih skupnosti zagotovljena sreasjva za 
izvedbo programa izvajalske organizacije, katerih bo otijekt 
dan v upravljanje. 

Pri razvoju metodologije planiranja bo treba nameniti 
posebno pozornost sistemu vrednotenja družbenih koristi in 
stroškov ter povezovanja planskih odločitev o investicijah na 
projektni, sektorski in družbeni ravni. 

5.7. Kreditno-monetarna politika 
Na področju kreditno-monetarne politike se bo SR Slove- 

nija zavzemala za tako politiko, ki bo podpirala uresničevanje 
skupne razvojne politike dogovorjene s tem planom. Posebno 
bo podpirala hitrejšo rast proizvodnje in storitev za izvoz in 
kmetijsko proizvodnjo. Prav tako se bo zavzemala za to, da se 
selektivno kreditiranje postopno prenese iz Narodne banke 
na poslovno bančništvo, da se sredstva primarne emisije ne 
bodo koristila za deficitarno financiranje proračuna federa- 
cije in odloženih plačil, ter da se bo z njimi podpiral predvsem 
izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje ter kmetijska 
proizvodnja. 

SR Slovenija bo podpirala tako politiko, ki bo pospeševala 
obračanje denarnih sredstev, finančno konsolidacijo bank, 
povečanje finančne discipline bank in združenega dela ter 
zmanjševala pretirano odvisnost financiranja razširjene 
reprodukcije od bančnih kreditov. Pri dejavnostih skupnega 
pomena bo spodbujala neposredno združevanje zainteresira- 
nih organizacij. 

Pri obrestnih merah se bo nadaljevala politika realnih 
obrestnih mer, razen za skupno dogovorjene razvojne naloge. 
V skladu s skupno opredeljeno politiko na ravni Jugoslavije 
bo določena ugodnejša obrestna mera za posamezne vrste 
naložb bank in kreditov iz sredstev primarne emisije. V tem 
okviru in dodatno k temu bi morali v SR Sloveniji zagotavljati 
ugodnejše kreditne pogoje na nekaterih področjih kmetijske 
proizvodnje, na področju tujskega turizma, pri vlaganjih na 
manj razvita področja in pri tiskanju učbenikov, družbeno 
pomembnih knjig in mladinskega periodičnega tiska ter v 
zvezi s tem zagotoviti sredstva za regresiranje obrestne mere 
v kolikor upravljalci bank ne bodo na samoupravni osnovi 
zagotovili pokrivanje izpada bančnih sredstev. 

Banke bodo na podlagi svojih samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov oziroma selektivnih ukrepov za kreditiranje 
tekoče proizvodnje in zalog osnovnih kmetijskih pridelkov, 
zagotovile združevanje svojih sredstev za kreditiranje teko- 
čega poslovanja. Obrestna mera za te namene bo ugodnejša 
od obrestne mere za ostale namene. 

Banke bodo z medbančnim sporazumom in ob upoštevanju 
dohodkovnih interesov članic zagotavljale sredstva za krediti- 
ranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v tujini. 
Poleg tega bodo poslovne banke v SR Sloveniji združevale 
sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem trgu. 

Pri izvajanju usmeritev glede racionalnejše in ekonomsko 
primernejše strukture bank in bančne mreže doma in v ino- 
zemstvu se bomo zavzemali za krepitev ekonomskih kriterijev 
pri pogojih za osnovanje bank in pri poostritvi kriterijev, ki 
dolpčajo likvidnost bank ter finančno disciplino. 

Sredstva družbenopolitičnih skupnosti, ki so deponirana 
pri Narodni banki Slovenije, in dohodek Narodne banke Slo- 
venije bodo usmerjena predvsem za: 

- kreditiranje izvoza, 
- kreditiranje kmetijstva, 
- republiške blagovne rezerve. 

Sredstva poštne hranilnice bodo usmerjena za naložbe v. 
skladu z družbenim dogovorom o njihovi uporabi. 

5.8. Ukrepi davčne politike 
Ukrepi republiške davčne politike bodo podpirali cilje in' 

naloge tega družbenega plana, predvsem njegovo stabilizacij- 
sko naravnanost. Davčni sistem in politiko v pristojnosti repu- 
blike bomo še nadalje usklajevali z medrepubliškima dogovo- 
roma o davčnem sistemu in politiki, tako da bo z davčno 
politiko še v večji meri uveljavljena ekonomska in socialna 
funkcija davkov. 

Postopno bo povečan pomen neposrednih davkov pri ures- 
ničevanju razvojne politike. Ponovno bo vpeljan republiški 
davek iz osebnih dohodkov po redni stopnji. Pri posebnem 
republiškem davku na promet proizvodov bo zmanjšana stop- 
nja za tiste proizvode in storitve, ki imajo širši pomen za 
življenjsko raven občanov, postopoma pa bo zmanjšana tudi 
splošna stopnja. 

Pri republiškem davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela bodo olajšave izhajale iz ciljev prestrukturi- 
ranja gospodarstva in drugih ciljev razvoja SR Slovenije. Se 
naprej bodo davčne olajšave za pospeševanje konvertibilnega 
izvoza, za vlaganja na manj razvita območja v SR Sloveniji, za 
skupna vlaganja v manj razvitih republikah in SAP Kosovo, za 
vlaganja v proizvodne zmogljivosti v deželah v razvoju, za 
vlaganja v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja, za vlaganja v predelavo mleka in rib, za vlaganja v 
predelavo odpadkov in za pridobivanje surovin, za izgradnjo 
čistilnih naprav za vodo in zrak, za izgradnjo skladišč živilske 
industrije za kmetijske pridelke, za izgradnjo objektov za 
pridobivanje energije, za izgradnjo gozdnih cest, za naložbe v 
zvezi z uvajanjem večizmenskega dela, za vlaganja v ohranja- 
nje in varovanje naravne in kulturne dediščine, za programe 
ljudske obrambe in za vlaganja v zavarovanje družbenega 
premoženja ter za vlaganja v razvoj drobnega gospodarstva, 
zlasti kooperacij. Olajšave bodo še naprej odobrene organiza- 
cijam združenega dela s področja elektrogospodarstva, kme- 
tijstva, zlasti živinoreje in ribištva, proizvodnje živilskih proiz- 
vodov in turizma ter organizacijam združenega dela in delov- 
nim skupnostim s področja družbenih dejavnosti in na novo 
ustanovljenim organizacijam združenega dela ter organizaci- 
jam združenega dela z novimi kapacitetami na manj razvitih 
območjih. Oprostitve obračunavanja in plačevanja republi- 
škega davka od dohodka bo od premogovnikov z jamsko 
eksploatacijo razširjena na vse rudnike z jamsko eksploata- 
cijo, še nadalje pa bodo plačevanja tega davka oproščene 
organizacije, ki izdajajo politično informativne dnevnike. 

Olajšave pri republiškem davku na dohodek bodo sprejete 
za vlaganja v raziskovalno in razvojno delo in raziskovalno 
opremo, za organizacije združenega dela z novimi kapacite- 
tami v razvojno-tehnološko intenzivni proizvodnji, za uprav- 
Ijalke žičnic, za trgovino za osnovno preskrbo prebivalstva in 
za knjigarne. 

Davčne olajšave in oprostitve iz davka na dohodek oziroma 
drugih republiških in občinskih davkov bodo še naprej spod- 
bujale razvoj inovativne dejavnosti, razvoj kmetijstva, še pose- 
bej na hribovitih območjih, ter vlaganja v gostinske in turi- 
stične objekte s pripadajočo infrastrukturo. Sprejete bodo 
rešitve za spodbujanje boljše obdelave in koncentracije kme- 
tijskih zemljišč. Davčne olajšave in oprostitve bodo spodbu- 
jale vlaganja v gradnjo in prenovo stanovanj in racionalnejše 
koriščenje obstoječega fonda. 

Občine bodo odobrile davčne olajšave ustanoviteljem enot 
drobnega gospodarstva in za razvoj osebnega dela na 
področju deficitarnih dejavnosti, predvsem storitev, zlasti na 
hribovitih, manj razvitih in obmejnih območjih. 

5.9. Trg, cene in blagovne rezerve 
Na področju trga in cen bo temeljna naioga uveljavljanje 

ekonomskih zakonitosti in krepitev enotnega trga, odpravlja- 
nje monopolnih tendenc, izpostavljanje tržnega reda, širše 
odpiranje v svet ter ustvarjanje razmer, kjer bo odločilno 
vlogo v povečanju dohodka imelo povečanje produktivnosti 
dela in ostalih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja. 

Ob dolgoročnejšem dohodkovnem povezovanju in združe- 
vanju na enotnem jugoslovanskem trgu in ob upoštevanju,, 
ekonomskih in tržnih zakonitosti, bodo v okviru veljavnih 
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predpisov gospodarske organizacije samostojno oblikovale 
cene svojih izdelkov in storitev ter se ob,večji konkurenci na 
domačem trgu usposabljale za trajnejšo izvozno naravnanost. 

S politiko cen, v povezavi s politiko pozitivne realne 
obrestne mere in realnega tečaja dinarja, omejevanjem 
porabe v okviru razpoložljivega dohodka, realnim vrednote- 
njem drugih proizvodnih faktorjev ter z večjo disciplino pri 
izpolnjevanju finančnih obveznosti, bomo ustvarjali pogoje za 
zmanjševanje inflacijskega pritiska, boljšo žlinanjo likvidnost 
in povečanje naše kreditne sposobnosti na mednarodnih 
finančnih trgih. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti bodo, dokler ne bodo 
ustvarjeni pogoji za normalno delovanje trga, z ukrepi nepo- 
sredne kontrole cen, selektivno še naprej preprečevali nasta- 
janje motenj na trgu. 

V razvoju prometne in energetske infrastrukture in nekate- 
rih drugih storitvenih dejavnosti se bomo zavzemali, da bodo 
učinkovitejše gospodarjenje in cene omogočili pokrivanje 
stroškov enostavne in dogovorjenega dela razširjene repro- 
dukcije. Organizacije združenega dela prometne in energet- 
ske infrastrukture bodo oblikovale cene svojih izdelkov in 
storitev na podlagi skupnih elementov, opredeljenih v plan- 
skih in drugih aktih na ravni federacije. 

V okviru politike cen bodo občine omogočile postdpno 
uvedbo ekonomskih stanarin, na področju komunalnih stori- 
tev pa zagotovile postopno zagotavljanje stroškov eno- 
stavne reprodukcije. 

Za stabilnejšo proizvodnjo in nemoteno oskrbo trga bodo 
na ravni federacije določene zaščitne cene za osnovne kmetij- 
ske proizvode, za katere je v SFR Jugoslaviji opredeljen sku- 
pen interes in to za vsako leto do 15. septembra za naslednje 
leto. Poleg tega bodo na ravni republike oblikovane zaščitne 
cene še za nekatere v republiki pomembne kmetijske proz- 
vodnje. Organi, odgovorni za blagovne rezerve, bodo zagoto- 
vili sredstva za odkup tistih količin vnaprej pogodbeno dogo- 
vorjenih kmetijskih proizvodov, ki so v režimu zaščitnih cen, 
če se po teh cenah ne morejo prodati. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti občin in 
organizacije združenega dela bodo z usmerjanjem združenih 
sredstev v skladu s srednjeročnimi in letnimi programi obli- 
kovanja blagovnih rezerv zagotovili oblikovanje stalnih in 
tržnih blagovnih rezerv ter odkup tržnih presežkov osnovnih 
kmetijskih proizvodov po zaščitnih cenah. 

Za zaščito življenjskega standarda delovnih ljudi in obča- 
nov se bo za cene osnovnih živilskih proizvodov izvajala 
poostrena družbena kontrola cen, po potrebi pa predlagali 
tudi ukrepi neposredne kontrole cen. Povezano z navede- 
nimi ukrepi je treba uveljavljati tudi intervencijske ukrepe z 
regresi, spremijami in drugimi oblikami nadomestil. 

Tržne rezerve bomo usposobili za učinkovito posredovanje 
na trgu in oblikovali tržne blagovne rezerve v organizacijah 
združenega dela, občinah in republiki v skladu s preskrboval- 
nimi bilancami osnovnih živil in izdelkov vsakdanje rabe. V 
skladu z družbenim dogovorom o določitvi sredstev za finan- 
ciranje blagovnih rezerv bodo zagotovljeni viri za financira- 
nje blagovnih rezerv in izgradnjo skladišč zanje. 

Razvijali in krepili bomo povezovanje organizacij združe- 
nega dela - nosilk preskrbe - s proizvajalnimi organizacijami 
na celotnem jugoslovanskem trgu. Z vidika dolgoročnega 
zagotavljanja oskrbe z osnovnimi živilskimi proizvodi bodo 
občine, mesta, regije in republika dograjevale samoupravno 
organiziranost na področju proizvodnje hrane in preskrbe. 

5.10. Ukrepi glede življenjskega standarda 
Na področju osebnih dohodkov bo potrebno v globalu 

zagotoviti realno rast povprečnega osebnega dohodka za 
zaposlenega tako, da bi se okrepila njihova ekonomska funk- 
cija in s tem motivacija za čim kvalitetnejše delo. 

V prvih dveh letih planskega obdobja bodo v organizacijah 
združenega dela družbenih dejavnosti postopno usklajevali 
raven osebnih dohodkov glede na raven osebnih dohodkov 
delavcev v gospodarstvu v razmerju doseženem v letu 1979. 

Z družbenim dogovorom bodo opredeljene osnove za obli- 
kovanje najnižjega osebnega dohodka. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, bodo pripravili metodolo- 
gijo za ugotavljanje najnižjega zneska osebnega dohodka, ki 
zagotavlja pokrivanje najnujnejših življenskih potreb. 

Prejemnikom družbenih pomoči bomo na osnovi spora- 
zumo o zagotavljanju socialno varstvenih pravic zagotovili 
dogovorjeno raven socialne varnosti, ki se bo ohranjala z 
letnimi in po potrebi medletnimi valorizacijami. Ukrepi na 
področju socialnega varstva ne bodo smeli destimulativno 
delovati na prizadevanje delavcev za boljše delo. 

Večjo skrb bomo posvetili mladim družinam, predvsem pri 
reševanju stanovanjskega vprašanja (ugodnejši posojilni 
pogoji, ugodnejši pogoji pridobivanja stavbnih zemljišč in 
davčne olajšave za gradnjo in nakup stanovanja ter drugo) ter 
glede večje družbene skrbi za nego in vzgojo otrok (podalj- 
šani porodniški dopust, kvalitetnejša vzgoja, servisi za 
pomoč v gospodinjstvu, itd.). 

Organizacije združenega dela bodo v svojih splošnih aktih 
o reševanju stanovanjskih vprašanj določile tudi pogoje in 
merila za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin. 

Ustvarili bomo take pogoje, da bomo lahko dosegli dolgo- 
ročne usmeritve razvoja prebivalstva SR Slovenije. Dopol- 
nili bomo obstoječe in zasnovali nove elemente ter pripravili 
celovit program aktivne populacijske politike, ki bo tudi 
prilagojen pogojem polne zaposlenosti prebivalstva ter 
doseženemu družbenemu ter materialnemu položaju delov- 
nih ljudi in občanov. 

Še naprej se bomo zavzemali za zagotavljanje organizi- 
rane družbene prehrane zaposlenih, šolarjev in predšoiskih 
otrok, posebno skrb pa bomo posvetili družbeni prehrani v 
srednjem izobraževanju. Šole bodo morale organizirati pre- 
hrano v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju in to 
tako, da bo učencem zagotovljen vsaj en obrok. 

Organizacija za usposabljanje invalidov in društva, bodo 
pripravile programe svojega dela in jih uskladile v Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije. 

Višina štipendij iz združenih sredstev bo tolikšna, da bo 
omogočala izobraževanje tudi učencem in študentom iz soci- 
alno in materialno ogroženih družin. 

5.11. Ukrepi na področju zaposlovanja 
Organizacije združenega dela bodo na osnovi posebnih 

samoupravnih sporazumov v okviru Skupnosti za zaposlova- 
nje, ob sodelovanju družbeno političnih skupnosti, v letnih 
načrtih zaposlovanja uresničevale usmeritve in naloge iz 
družbenih planov glede politike zaposlovanja in skupaj z 
ostalimi podpisniki uveljavljale načelo produktivnega zapo- 
slovanja in kadrovsko štipendiranje za načrtno in organizi- 
rano zadovoljevanje kadrovskih potreb. Večjo usklajenost 
med investicijskimi namerami, razvojnimi programi, programi 
izobraževanja ter programi priprave kadrov, pa bodo organi- 
zacije združenega deia zagotovile tudi s pritegovanjem bank, 
znanstvenih irr strokovnih institucij, poslovnih združenj ter 
gospodarskih zbornic. 

Organizacije združenega dela bodo pridobivale perspek- 
tivne kadre s podeljevanjem kadrovskih štipendij in spodbu- 
janjem stalne povezanosti med organizacijami združenega 
dela in študenti oziroma učenci z organiziranimi oblikami 
dela ob študiju. Osnovni kriterij pri podeljevanju kadrovskih 
štipendij pa bo učni oziroma študijski uspeh. 

Družbenopolitične skupnosti bodo, za pospeševanje zapo- 
slovanja v drobnem gospodarstvu ter v manjših delovnih in 
poslovnih enotah negospodarstva, poleg akcijskih programov 
za razvoj tehcenot ter ob cffugth ukrepih za pospeševanje teh 
dejavnosti, tudi dopolnjevale zakonodajo s področja dela in 
predpise, ki urejajo Zaposlovanje v samostojnem osebnem 
delu in med osebnim ter združenim delom. 

Skladno s programi razvoja in modernizacije, s programi 
sanacije in s programi preusmeritve dejavnosti, bodo organi- 
zacije združenega dela ob sodelovanju interesnih skupnosti 
za zaposlovanje in izobraževanje, Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije in občinskih gospodarskih 
zbornic pripravile programe preusmeritve in izobraževanja 
tehnoloških in ekonomskih presežkov delavcev in predlagale 
spremembe delovne in druge zakonodaje. Smotrno in pro- 
duktivno zaposlovanje presežkov delavcev bomo omogo- 
čali tudi z združevanjem dela dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti. 

Ob sredstvih, ki jih bodd organizacije združenega dela 
zagotovile za potrebe prestrukturiranja, za nove zmogljivosti 
ali za skupne naložbe, bodo morale zagotoviti tudi sredstva za 
pripravo kadrov, za štipendiranje delavcev ter za pripravo 
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kvalitetnih izobraževalnih programov. Za učinkovito izvedbo 
programov prestrukturiranja in za izvedbo raziskovalnih pro- 
jektov bodo organizacije združenega dela v sporazumih pred- 
videle tudi možnosti in načine združevanja sredstev in kadrov 
in urejanja izobraževanja potrebnih strokovnih delavcev v 
domačih ali tujih strokovnih in znanstvenih ustanovah. 

Organizacije združenega dela bodo tam, kjer so pogoji dela 
težki in zahtevnejši, začele s pripravo za spremembo dolžine 
tedenskega, mesečnega ali letnega delovnega časa. Kjer bo 
ob tem potrebno tudi podaljševati obratovalni čas, ali dopol- 
njevati izmene, bodo morali delavci v organizacijah združe- 
nega dela uvesti bolj prožne oblike dela in delovnega časa, 
kar bo terjalo tudi ustrezno dodelavo ali spremembo obsto- 
ječe delovne in pokojninske in druge zakonodaje. 

Podpisniki družbenega dogovora in samoupravnih spora- 
zumov glede minimalnih standardov za življenjske in kulturne 
razmere pri zaposlovanju delavcev bodo morali ponovno pre- 
veriti posamezne člene in po potrebi tudi predlagati spre- 
membo in dopolnitev dogovora ter sporazumov, tako da bodo 
ob zaposlovanju delavcem zagotovljeni vsaj osnovni življenj- 
ski in delovni pogoji. 

V zvezi z izvajanjem kvalitetnejše kadrovske in zaposlitvene 
politike ter profesionalne mobilnosti v organizacijah združe- 
nega dela in v družbenopolitičnih skupnostih bo potrebno 
uveljavljati določila družbenega dogovora o kadrovski politiki 
in nadaljevati z dodelavo in poenotenjem kadrovskega infor- 
macijskega sistema. Organizacije združenega dela bodo z 
dopolnitvijo svojih aktov ustvarile pogoje za ustrezno vredno- 
tenje znanja in dela ter stimuliranje in motiviranje strokov- 
nega izpopolnjevanja kadrov. 

Kvaliteta plana in uspešnost pri izvajanju plana razvoja 
bosta morala postati bistven kriterij kadrovanja na poslo- 
vodne funkcije in funkcije v družbenopolitičnih skupnostih. 
Pri poslovodni funkciji pa se bo pri tem moral uveljaviti sistem 
obveznega občasnega dopolnjevanja znanja s področja 
sodobnih postopkov in tehnik upravljanja. To bomo omogo- 
čili tudi s posodobitvijo programov za permanentno izobra- 
ževanje poslovodnih kadrov, z ustreznejšo ureditvijo njiho- 
vega vključevanja v izobraževanje in financiranje tega izo- 
braževanja. 

5.12. Ukrepi politike regionalnega razvoja 
Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih in manj razvitih 

obmejnih in hribovitih območij ter območij v prehodnem 
obdobju bo še nadalje temeljil na samoupravnih osnovah, 
zlasti pa na samoupravnem povezovanju nosilcev iz manj 
razvitih in razvitih obmo.čij. Intenzivnost pospeševalnih ukre- 
pov bo različna, pri čemer največja za najmanj razvita ob- 
močja. 

Ukrepi bodo usmerjeni v spodbujanje vlaganj na teh 
območjih na osnovi samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev. SR Slovenija bo še naprej sodelovala z davčnimi olajša- 
vami za investitorje na manj razvitih območjih, pri čemer bodo 
ugodnosti večje za občino Lenart in manj razvita obmejna 
območja ter z davčnimi olajšavami temeljnim organizacijam 
združenega dela s sedežem na manj razvitih območjih, ki 
pričenjajo dejavnost z novimi zmogljivostmi. Poleg tega bo 
SR Slovenija omogočila znižanje obveznosti do pospeševanja 
gospodarskega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin tistim organizacijam združenega dela, ki bodo vla- 
gale v gospodarske objekte na manj razvitih območjih in 
območij v prehodnem obdobju v SR Sloveniji. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo banke pospeševale gospodarska vlaganja na 
manj razvitih območjih z nižanjem obrestne mere in drugimi 
kreditnimi olajšavami, pri tem pa bodo ugodnosti večje za 
občino Lenart in manj razvita obmejna območja. Ugodnejše 
obrestne mere bodo veljale tudi za gospodarska vlaganja 
na območja v prehodnem obdobju. Tudi občine bodo z 
ukrepi davčne, lokacijske in urbanistične politike okrepile 
interes za vlaganja na ta območja, hkrati pa bodo na podlagi 
dogovorov o skupnih temeljih planov koordinirale aktivnosti 
za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

Osnova za hitrejši razvoj manj razvitih območij in območij v 
prehodnem obdobju bodo, ob upoštevanju dogovorjenih 
investicijskih kriterijev, kvalitetni razvojni programi na pod- 
lagi skupnih vlaganj. Zato bodo splošna združenja, gospodar- 
ske zbornice, banke in organizacije združenega dela s svojimi 

aktivnostmi spodbujale pripravo takih programov ter medse- 
bojno sodelovale. Pri financiranju izdelave kompleksnih raz- 
vojnih programov in inicialnih projektov, ki šp, nanašajo na 
manj razvita območja in območja v prehodnem obdobju, bo s 
sredstvi sodelovala tudi SR Slovenija. 

Za spodbujanje kmetijske proizvodnje na manj razvitih in 
hribovitih območjih ter območjih v prehodnem obdobju bodo 
SR Slovenija in občine usmerjale del sredstev iz skladov za 
intervencije v proizvodnji in porabi hrane. Aktivnosti sploš- 
nega združenja za kmetijstvo pa bodo usmerjene zlasti v 
krepitev povezovanja med potrošnimi središči in območji, ki 
pridelujejo hrano, na podlagi združevanja sredstev za naložbe 
v proizvodnjo hrane. Pri pospeševanju razvoja kmetijstva in z 
njim povezanimi dejavnostmi bodo z davčnimi olajšavami 
sodelovale tudi občine, zlasti ko gre za hribovita območja. 

§amoupravne interesne skupnosti bodo na podlagi samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov izvajale konkretne 
naloge za hitrejši razvoj gospodarske infrastrukture, stano- 
vanjskega gospodarstva in družbenih dejavnosti na manj raz- 
vitih hribovitih omočjih in območjih v prehodnem obdobju. 

Zaradi izenačevanja pogojev življenja in dela med hribovi- 
timi in nižinskimi območji bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v sodelovanju z občinami in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi oblikoval program aktivnosti in ukrepov za 
hitrejši razvoj hribovitih območij, v katerem bodo upoštevane 
gospodarske, infrastrukturne, narodno obrambne, prostorske 
in druge možnosti hribovitih območij. Na tej osnovi bodo 
občine sklenile dogovor o usklajevanju aktivnosti za pospeše- 
vanje razvoja hribovitih območij in sprejele kriterije za opre- 
deljevanje hribovitih območij. 

Na tistih gospodarsko razvitejših območjih, kjer se zaradi 
večje koncentracije prebivalstva, proizvodnih dejavnosti in 
ekoloških razmer, zaostrujejo razvojni problemi, bodo občine 
predpisale pogoje, ki jih morajo izpolnjevati investitorji na teh 
območjih, zlasti glede strukture vlaganj in glede prevzemanja 
obveznosti v zvezi z izgradnjo dela infrastrukture in družbenih 
dejavnosti in temu prilagodile lokacijsko politiko. 

5.13. Ukrepi v zvezi s povezovanjem 
organizacij združenega dela iz SR Slovenije 
z organizacijami združenega dela iz drugih 
republik in avtonomnih pokrajin 

SR Slovenija bo z zakonom določila obveznosti organizacij 
združenega dela na svojem območju do sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v višini 1,3% , družbenega proizvoda 
združenega dela SR Slovenije. Pri določanju obveznosti orga- 
nizacij združenega dela bodo upoštevane razvojne usmeritve 
in problemi, s katerimi se bo srečevalo gospodarstvo SR 
Slovenije v obdobju 1986-1990. 

Organizacije združenega dela s področja SR Slovenije 
bodo lahko najmanj 80% obveznosti do sklada federacije 
usmerile v skupna vlaganja na osnovi udeležbe v skupnem 
dohodku. Način izpolnjevanja teh obveznosti bomo opredelili 
z zakonom. 

SR Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sredstev 
v okviru izvrševanja obveznosti SR Slovenije za hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in SAP Kosovo še naprej pospeševala z 
davčnimi olajšavami, tako da bo zmanjšala davčno osnovo na 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki bodo 
sodelovale pri skupnih vlaganjih na teh območjih. Davčne 
olajšave za skupna vlaganja v SAP Kosovo bodo ugodnejše. 

Banke bodo spodbujale skupna vlaganja organizacij zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela 
iz manj razvitih republik in SAP Kosovo z ugodnejšimi kredit- 
nimi pogoji, pri čemer bodo pogoji za SAP Kosovo najugod- 
nejši. 

Banke bodo spodbujale tudi skupna vlaganja organizacij 
združenega dela iz drugih republik in SAP Vojvodine z obliko- 
vanjem bančnih konzorcijev za skupna vlaganja, medbanč- 
nimi sporazumi, premostitvenimi krediti in svojimi storitvami 

22 Obseg sredstev sklada federacije za obdobje 1986-1990 bo opredeljen v 
zveznem zakonu, ki je še v razpravi, zato višina obveznosti še ni usklajena, prav 
tako tudi ne delež sredstev, ki jih bo možno usmeritvi v skupna vlaganja na 
osnovi združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela. 
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pri pridobivanju tujih kreditov, pri čemer bodo za skupne 
naložbe prednostnega pomena za razvoj SR Slovenije obliko- 
vale ugodnejše kreditne pogoje. 

5.14. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo 
okolja 

Občine bodo na podlagi obveznih izhodišč iz dolgoročnega 
plana SR Slovenije in bilanc namenske rabe zemljišč, sprejete 
v svojih družbenih planih zavarovale območja; vodnih virov,- 
mineralnih in rudnih surovin, trajno varovanih gozdov, kmetij- 
skih zemljišč, naravne in kulturne dediščine, območja za 
prometno in energetsko infrastrukturo ter območja stavbnih 
zemljišč. 

Občine bodo ob sodelovanju samoupravnih organizacij in 
skupnosti poskrbele za izdelavo sanacijskih programov pri 
onesnaževalcih okolja na območju prednostne sanacije 
žarišč onesnaževanja v skladu z dolgoročnim planom. Na 
podlagi teh programov bodo sklenili dogovore o sanaciji 
povzročitelji onesnaževanj, prizadeti in ogroženi ter občine. 
Povzročitelji onesnaževanja bodo v okviru teh dogovorov 
prevzeli največji del materialnih obveznosti, potrebnih za sa- 
nacijo. 

Občine bodo sprejele predpise o razvrstitvi območij ones- 
naženosti zraka (I., II., III., IV. območje) ter poskrbele za 
dopolnjevanje in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja 
zraka. Občine bodo opredelile in izvajale aktivnosti, s kate- 
rimi bo zagotovljeno zmanjšanje emisij S02 do leta 1990 za 
vsaj 15% glede na stanje iz Ita 1980 in hkrati pripravile 
programe in zagotovile izdelavo projektov za 30% zmanjše- 
nje emisij S02 do leta 1993 glede na stanje iz leta 1980. 
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije bo v sodelovanju z 
Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora 
pripravil metodološka navodila kot pomoč pri pripravi sana- 
cijskih programov na prekomerno onesnaženih območjih. 
Republiški komite za energetiko bo zagotovil izdelavo pro- 
jekta za usmerjanje porabe goriv za potrebe široke potroš- 
nje glede na vsebnost žvepla, ki bo občinam dodatno omo- 
gočil realizacijo zastavljenih ciljev na področju varstva 
zraka. Do konca leta 1986 bodo izdelane osnove za pripravo 
programa zmanjševanja emisij škodljivih snovi iz velikih 
termoenergetskih objektov (TE-Šoštanj in Trbovlje ter TE- 
TO Ljubljana). Na tej podlagi bo v letu 1987 sprejet sanacij- 
ski program, ki bo zagotovil izdelavo investicijske dokumen- 
tacije do konca leta 1989 in realizacijo projekta zmanjševa- 
nja emisij S02 za vsaj 30% glede na stanje iz leta 1980 do 
leta 1993. Občine bodo zagotovile prostorske pogoje za 
regionalne vodovode, prikazane na karti št. 13 »Vodni viri in 
oskrba z vodo« in izgradnjo čistilnih naprav ter za sanacijo 
odsekov vodotokov, kar je prikazano na karti št. 14 »Kako- 
vost voda in čistilne naprave«. 

Občine bodo zaščitile območja izvirov in podtalnic, ki so 
prikazana na karti št. 13 »Vodni viri in oskrba z vodo« ter 
sprejele ukrepe za njihovo bogatenje. Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije bo zagotovila strokovne podlage za določitev 
varovalnih območij na območju podtalnic Krškega, Breži- 
škega, Sorškega polja, Celjske kotline in posameznih obmo- 
čij Savinje v letu 1986. Strokovne podlage za določitev 
zavarovalnih območij na Murskem, Dravskem, Ptujskem ter 
Mengeškem polju bo zagotovila Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije v letu 1987. Pristojne občinske skupščine bodo 
opredelile pravice, obveznosti, odgovornosti in ukrepe za 
zavarovanje voda na zavarovanih območjih najkasneje eno 
leto po zagotovitvi strokovnih podlag. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo koordinirala izdelavo 
projekta zbiranja, transporta, odlaganja oziroma obdelave 
posebnih odpadkov in bo do konca leta 1987 predložila na 
osnovi projekta usmeritve za ustrezno ravnanje s posebnimi 
odpadki OZD proizvajalcev kot podlago za dopolnitev dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije. 

Občine bodo sprejele ukrepe za preprečevanje in omejeva- 
nje hrupa na območjih, ki so jih namenile za stanovanja, 
zdravilišča, vzgojnoizobraževalne in raziskovalne ustanove, 
rekreacije in turizem, narodne regijske in krajinske parke ter 
naravne rezervate. 

Družbenopolitične skupnosti bodo opredelile in zavarovale 
posamezne objekte in območja, ki predstavljajo relativno 
redke, ogrožene, značilne ali enkratne primere naravne dediš- 

čine in imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekre- 
acijski ali pokrajinsko estetski pomen ter objekte in skupine 
objektov, ki zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena predstavljajo nepremično kulturno dediščino. Na 
karti št. 15 »Območja in objekti varstva naravne dediščine« 
in na karti št. 16 »Območja in objekti varstva kulturne dediš- 
čine« so v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti za njihovo uresni- 
čevanje. 

Občine, mesta, Obalna skupnost bodo ob sodelovanju 
kulturnih skupnosti namenile posebno skrb vzdrževanju in 
ohranjanju spomenikov NOB in revolucije. 

Na področju naravne dediščine bo republika v sodelova- 
nju s prizadetimi občinami v naslednjem srednjeročnem 
obdobju razglasila Kraški regijski park, regijski park Pohorje 
ter Notranjski regijski park. 

Občine ob Kolpi v SR Sloveniji bodo v sodelovanju s sosed- 
njimi občinami v SR Hrvatski na podlagi strokovnih osnov 
sprejele odločitev o namenski rabi območja ob Kolpi. 

Republika in občine bodo zavarovale habitate na podlagi 
mednarodnih konvencij o varstvu ptic in o močvirjih, ki so 
mednarodnega pomena kot gnezdišča ptic. 

Na področju kulturne dediščine bodo strokovne organiza- 
cije za varstvo kulturne in naravne dediščine pripravile 
dodatne prostorske in ekonomske kazalce za posamezna 
območja z različno kulturno dediščino in s tem omogočile 
enoten način usklajevanja interesov varstva kulturne dediš- 
čine z drugimi rabami prostora. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediš- 
čine bo v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo kul- 
turne in naravne dediščine pripravil dosjeja za vpis Hrastovelj 
in partizanske bolnišnice Franja v register svetovne kulturne 
dediščine. 

Strokovni zavodi za varstvo kulturne in naravne dediščine 
bodo opredelili koncept obravnavanja in varstva celinskih 
voda. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju s 
prizadetimi občinami pripravil in sprejel prostorske izved- 
bene načrte za posege v prostor, ki so republiškega ali 
širšega regionalnega pomena. 

Občine bodo sprejele programe, s katerimi bodo opredelile 
dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev za izdelavo in 
uskladitev prostorskih izvedbenih aktov z zakonom o urejanju 
prostora ter zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v 
prostor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z izvršnimi sveti 
skupščin občin in geodetskimi organizacijami združenega 
dela v roku treh mesecev od sprejema družbenega plana SR 
Slovenije sklenil dogovor o uresničevanju srednjeročnega 
programa geodetskih del za obdobje 1986-1990. 

Zaradi racionalnejšega usmerjanja razvoja dejavnosti v pro- 
storu bomo v okviru priprave investicijskega programa in 
družbenoekonomske presoje upravičenosti pomembnejših 
investicijskih objektov 23 upoštevali tudi makrolokacijski vidik 
glede nabavnega in prodajnega območja in z njima povezanih 
transportnih stroškov, delovne sile, infrastrukturnih povezav 
in njihovih zmogljivosti ter ekoloških omejitev in drugih po- 
gojev. 

Za izgradnjo skupnih komunalnih objektov in drugih objek- 
tov skupnega pomena v industrijskih, obrtnih in podobnih 
conah bodo banke zagotovile ugodnejše kreditne pogoje. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo oblikovala in zagotovila 
vzdrževanje kataloga industrijskih con. 

Raziskovalna skupnost SR Slovenije bo, po kritični analizi 
stanja raziskovalnega dela na omenjenih področjih, v letu 
1986 pripravila predlog bolj specifičnih in medsebojno uskla- 
jenih programov (tudi dolgoročnejših) in na tej osnovi obliko- 
vala za obdobje do leta 1990 prioritetne projekte in razisko- 
valne naloge. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo poskrbel za 
klasifikacijo mest, somestij in drugih naselij glede njihove 

23. Veliko razmestitvenih neracionalnosti povzroča lokacijska vztrajnost (pove- 
zava s tradicijo, velikimi fiksnimi fondi, psihosociološkimi in neekonomskimi 
interesi, pričakovanje razrešitve problemov z novimi investicijami) tudi potem, 
ko je lokacija postala neoptimalna. Ekonomija velikega obsega in z njo povezani 
tehnični napredek lahko še povečata neoptimalnost lokacije, tako da povečani 
transportni stroški in drugi stroški mnogokrat izničijo učinek ekonomije velikega 
obsega in tehničnega napredka (lokacijska vztrajnost je v naših razmerah 
pomembnen dejavnik). 
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sedanje in potencialne funkcije v omrežju naselij š stališča 
proizvodne, prometne in upravne vloge ter stopnje centralno- 
sti pri oskrbnih dejavnostih kot strokovno osnovo za opredeli- 
tev njihove stvarne in potencialne vloge, ter za selektivno 
usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru. 

5.15.Ukrepi na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

Občine, organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti materialne proizvodnje, SIS družbenih dejav- 
nosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti bodo v 
svojih planskih aktih določile pogoje in sredstva za izgradnjo 
in prilagoditev določenih proizvodnih zmogljivosti za usmer- 
jeno proizvodnjo v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami 
in načrti ter za organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih 
razmerah, za oblikovanje zalog deficitarnih surovin, repfoma- 
terialov in drugih industrijskih proizvodov ter obrambnih 
potreb v skladu z načrti delovanja gospodarstva in družbenih 
dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razme- 
rah in v vojni. Poskrbele bodo za nadaljnje izpopolnjevanje 
materialnih, organizacijskih in kadrovskih rešitev za prepre- 
čevanje oziroma obvladovanje posledic nesreč, ki lahko 
nastanejo v tehnoloških procesih in so lahko širšega obsega, 
nadaljevale bodo z izvajanjem zakloniščne politike, obliko- 
vane v obdobju 1981-1985. s programom oblikovanja rezerv 
civilne zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, blagovnih 
in drugih rezerv ter s programi na področju-urejanja prostora, 
ki imajo posredno tudi obrambni pomen (vodni viri, male 
hidrocentrale, rezerve zdravil, obhodne in vzporedne zveze 
ipd.). Te naloge se bodo financirale izven dogovorjenega 
deleža od narodnega dohodka namenjenega za neposredne 
naloge splošne ljudske obrambe. 

Družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti bodo z 
usmeritvami, dogovori in drugimi ukrepi zagotavljale sredstva 
za uresničevanje programov splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite iz proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti, dohodka organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij na podlagi samoupravnega združe- 
vanja za uresničevanje nalog skupnega pomena za območje 
občin in republik ter dohodka organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij za lastne obrambne pri- 
prave v vsaki občini v skupni višini najmanj 0,4% in praviloma 
ne več kot 0,5% od narodnega dohodka, ustvarjenega v SR 
Sloveniji v obdobju 1986-1990. Pri tem se bo za lastne 
obrambne priprave namenilo največ 15% vseh sredstev, pred- 
nostno pa razvijala teritorialna Obramba, civilna zaščita in 
zveze. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s programom nalog 
razvoja teritorialne obrambe in določenih drugih nalog 
splošne ljudske obrambe, ki so skupnega pomena t za 
obrambno pripravljenost SR Slovenije v skladu z obrambno 
razvojnim načrtom SR Slovenije, zagotovil nadaljnje uresni- 
čevanje dogovora o uresničitvi nalog splošne ljudske 
obrambe, ki so skupnega pomena za obrambno pripravlje- 
nost SR Slovenije v obdobju 1985-1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal z organi- 
zacijskimi, normativnimi in' drugimi ukrepi materialne, 
kadrovske in druge pogoje, zlasti za potrebno pripravljenost 
določenih sil teritorialne obrambe, oblikovanje republiških 
rezerv civilne zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, 
izvajanje in nadaljnje izpopolnjevanje izobraževalnih progra- 
mov v republiškem centru za obrambno usposabljanje, orga- 
nizacijo in dokončno izgradnjo avtonomnega sistema uprav- 
nih zvez ter za delovanje sistema opazovanja in obveščanja, 
prevzem nabora in pooolnitve oboroženih sil v miru in v vojni 

ter mobilizacijskega sistema in oblikovanje osnov enotnega 
informacijskega sistema za določene potrebe splošne ljudske 
obrambe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal materi- 
alne, kadrovske in druge pogoje za: izpopolnjevanje sistema 
funkcionalnih in operativnih zvez v organizacijskih enotah 
organov za notranje zadeve in med organizacijskimi enotami 
organov za notranje zadeve; posodabljanje tehnične opreme 
organov za notranje zadeve, da bi lahko učinkovito delovali v 
kakršnihkoli varnostnih razmerah; vlaganje sredstev v gradi- 
tev objektov uprav za notranje zadeve, postaj milice in objek- 
tov mejnih prehodov; intenzivno skrb za strokovne kadre ter 
razvijanje izobraževalnega centra organov za notranje 
zadeve; hitrejše reševanje stanovanjske problematike opera- 
tivnih delavcev organov za notranje zadeve; za zagotavljanje 
nadaljnjega izpopolnjevanja enotnega informacijskega 
sistema organov za notranje zadeve. 

5.16. Nujne potrebe družbene reprodukcije, 
od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih 
ciljev tega družbenega plana, so: 

A) družbene usmeritve glede temeljnih razmerij delitve 
dohodka za tekočo porabo in razširitev materialne osnove 
združenega dela; 

B) odplačevanje dolgov tujini; 
C) nujna oskrba z energijo; 
D) ključni infrastrukturni objekti na področju prometa in 

zvez; \ 
E) zagotavljanje osnovnih prehrambnih proizvodov, zdra- 

vil in blagovnih rezerv; j 
F) zaščita vodnih virov; 
G) zagotavljanje z zakonom določenih pravic na področju 

skupne in splošne porabe; 
H) temeljne naloge ljudske obrambe in družbene samozaš- 

čite. , 
Če s samoupravnimi sporazumi med organizacijami Združe- 

nega dela ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi ne bo moč zagotoviti sredstev in drugih potrebnih 
pogojev za izvrševanje nalog na navedenih področjih druž- 
bene reprodukcije, bo SR Slovenija v skladu s 25. in 89. 
členom ustave SR Slovenije z zakonom začasno omejila raz- 
polaganje z delom sredstev družbene reprodukcije, določila 
obvezno združevanje sredstev v ta namen in določila druge 
ukrepe za izvršitev teh nalog. 

Na področju infrastrukture v energetiki in pronietu bo SR 
Slovenija na gornji način ukrepala v obsegu in za namene, kot 
je to na osnovi združevanja sredstev po enotnih osnovah, virih 
in merilih in drugih ukrepih predvideno z dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo redno spremljale uresničevanje svojih 
srednjeročnih planskih aktov. Z letnimi planskimi akti bodo 
razdelane naloge za uresničitev srednjeročnih usmeritev, s 
tega vidika pa bodo preverjale tudi svoje tekoče ukrepanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi analiz o 
uresničevanju tega družbenega plana Skupščini SR Slovenije 
vsako leto do 15. junija predložil poročilo o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije, ki bo vsebovalo predvsem 
ocene in stališča izvršnega sveta o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije in dogovora o njegovih temeljnih v prete- 
klem obdobju, ocene možnosti in smeri uresničevanja druž- 
benega plana SR Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v 
naslednjem letu ter smeri ukrepov razvojne politike, ki jih bo 
treba sprejeti za uresničevanje družbenega plana SR Slove- 
nije v naslednjem letu. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJA 

k osnutku družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1986-1990  

Tabela 1: Osnovni okviri in proporci razvoja SR Slovenije v obdobju 1986—1990 v primerjavi z oceno 
doseženega razvoja v letih 1981-1985 

- v cenah 1985 

Ocena 
1981-1985 

Plan 
1985-1990 

A.STOPNJE RASTI V % : 

Družbeni proizvod 
v tem: 

Industri ja 
Kmetijstvo 

Zaposleni v združenem delu 
Produktivnost dela v gospodarstvu 

Izvoz blaga in storitev 
od tega:konvertibilni izvoz 

Uvoz blaga in storitev 
od tega:konvertibilni uvoz 

Pokritje uvoza blaga z izvozom blaga (v %) 
Razpoložljiva sredstva za 
končno potrošnjo v SR Sloveniji 

Zivljenski standard 
v tem: 

Osebna potrošnja 
Družbeni standard 

Realni osebni dohodki na zaposlenega 

Investicije v osnovna sredstva 
od tega: 

- proizvodne investicije 
- neproizvodne investicije 

v tem:- stanovanjska gradnja 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb skupaj 

- SIS družbenih dejavnosti 
- SPI Z 

Sredstva za zadovoljevanje splošnih 
potreb v SR Sloveniji 

(1,8) 
(2,6) 

0,5 

1,6 
2,0 

(0,9) 1,0 
(-0,4) -0,7 

(7,8) 7,5 
(9,6) 9,0 
(0,0) -2,0 

(0,5) -1,5 
(96) 97 

(—0,5) —1., 0 

(-4,0) -4,4 

(-3,7) -3,8 
(-5,6) -6,9 
(-5,1) 

(-7,1) 

-4,1 

-9,0 

(-7,1) -9,6 
(-7,2) 
(-3,7) 

-7,5 
-5,1 

(-3,2) -1,7 

(-4,9) -2,8 
(-0,3) 0,3 

(-9,1) -9,7 

(2,2) 

(3,2) 

(3.6) 

(3.8) 

(2,1) 

(3.7) 

(4,0) 

(2.9) 

3,5 

4,0 

2,5 

1.2 

2.3 

5,8 
8,0 
5,2 
6,2 

108 

3.4 

3,5 

3.5 
3,1 
1,0 

4,8 

5.6 
3,0 
2,0 

(4,5) 6,2 
(3,8) 3,5 

(5,5) 9,9 

3,2 
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1980 
Ocena 
1985 

Plan 
1990 

B.PRIMERJAVA Z DRUŽBENIM PROIZVODOM V % 

Neto odlivi sredstev v tujino +0,6 
Neto odlivi sredstev v federacijo 
in v druge SR in SAP -7,4 
Sredstva za finančno sanacijo 
zdručenega dela - 

Razpoložljiva sredstva za končno 
potrošnjo v SR Sloveniji 93,2 

Osebna potrošnja 44,7 

Investicije v osnovna sredstva 31 ,4 
v tem: 

- proizvodne investicije 21,8 
- neproizvodne investicije 9,6 

od tega:-stanovanjska gradnja 5,6 

Prirast zalog in rezerve 12,1 

Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 18,4 

- SIS družbenih dejavnosti 12,2 
- SPIZ 6,2 

Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb v SRS 5,4 

Tabela 2: Družbeni proizvod po področjih 

(-2,0) -2,1 

(-6,9) -7,2 

(2,0) 2,1 

(89,1) 88,6 

(36,4) 36,7 

(21,9) 19,2 

(15,4) 13,0 

(6.5) 6,2 
(4.6) 4,3 

(22,7) 24,0 

(15,3) 16,8 
(9,3) 10,5 
(6,0) 6,3 

(-2,8) -2,3 

(-7,7) -7,9 

(1,5) 1,6 

(88.0) 88,2 

(36,9) 36,7 

(22.1) 21,4 

(15,8) 15,2 

(6,3) 6,2 
(4,3) 4,0 

(21,0) 21,5 

(16,1) 18,5 
(9,4) 9,9 

(6,7) 8,6 

(3,3) 3,2 (3,3) 3,2 

oene 1985 
v milijonih din 

1980 1985 1990 Skupaj 

1981-85 1986-90 
ocena ocena 

Struktura 
v % 

1980 1985 1990 

Povp.letne stop. 
rasti v% 

1981-85 1986-90 

SKUPAJ 
v tem: 
- združeno delo 

Industrija in rudarstvo 

Kmetijstvo in ribištvo 

Gozdarstvo 

Vodno gospodarstvo 
K 

Gradbeništvo 

Promet in zveze 

Trgovina 

Gostinstvo in turizem 
$ 

Obrt in obrtne storitve (proizv.del.) 

Stanov.-komunal.de j.(proizv.del.) 

Druge proizvodne dejavnosti 

1832.800 1838.650 

1687.460 1701.970 

839.150 

90.220 

22.450 

4.250 

177.450 

133.260 

332.140 

53.300 

100.850 

15.280 

64.460 

923.800 

103.840 

19.200 

2.850 

104.580 

118.900 

344.700 

52.400 

92.650 

12.790 

62.940 

2186.880 

2021.400 

1123.940 

117.460 

19.200 

3.800 

121.230 

141.890 

380.560 

65.290 

129.930 

14.100 

69.480 

9075.150 10210.990 

8348.210 9446.180 

100,0 100,0 100,0 0,5 3,5 

92,1 92,6 92,6 0,2 3,5 

4401.470 5203.730 45,8 50,2 51,4 1,6 4,0 

524.480 559.390 4,9 ' 5,7 5,4 2,0 . 2,5 

106.830 96.000 1,2 1,0 0,9 -6,4 0,0 

16.040 17.000 0,2 0,2 0,2 - 0,2 6,0 

640.620 571.880 9,7 5,7 5,5 -8,2 3,0 

618.620 661.840 7,3 6,5 6,5 1,6 3,6 

1646.080 1629.660 18,1 18,7 17,4 - 0,8 2,0 

256.530 299.540 2,9 2,9 3,0 2,9 4,0 

480.660 570.050 5,5 5,0 5,9 3,5 7,0 

70.950 67.830 0,9 0,7 0,6 - 0,5 2,0 

312.870 334.070 3,5 3,4 3,2 2,2 2,0 

I 



Tabela 3: Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo 
* - cene 1985 

- v milijonih din 

1980 1985 1990 Skupaj St r u k t u r a Povp.letna stop. 
v% rasti vfo 

j, 1981-85 1986-90 1980 1985 1990 1981-85 1986-90 
ocena ocena 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 1832.800 1 838.650 2186.880 9075.150 10210.990 100,0 100,0 1 00,0 0,5 3,5 

2.Prilivi in odlivi sred.v tujino: 
2.1.Prilivi sred.iz tujine 163.500 192.500 235.400 935.660 1078.000 8,9 10,5 10,8 3,3 4,1 
2.2.Odlivi sred .v tujino 151.440 231.55tf 285.990 1 097.160 128?.320 8,3 12,6 13,1 8,9 4,3 
2.3.Saldo prilivov oziroma 

odlivov sred.v tujino 
(2.1.-2.2.) +12.060 -39.050 -50.590-161.500 -204.320 +0,6 -2,1 -2,3 12,0 5,3 

3.Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo, druge SR in SAP: 
3.1.Prilivi sred.iz federacije 

in drugih SR 71.340 52.150 39.540 334.425 177.620 3,9 2,8 1,8 -6,0 -5,0 
3.2.Odlivi sred.v federacijo 

in druge SR 207.940 184.680 213.170 1062.550 1001.600 11,3 10,0 9,7 -2,0 3,0 
3.3.Saldo odlivov sred.v 

federacijo in druge SR 
( 3.1.- 3.2.) - 136.600 - 132.530 - 173.630 - 728.125 - 823.980 -7,4 -7,2 -7,9 - 0,6 5,5 

4.Skupaj neto odlivi sredstev 
iz SRS ( 2.3.+3.3.) - 124.540 - 171.580 - 224.220 - 889.625 - 1028.300 -6,8 -9,3 -10,2 6,6 5,5 

5.Sredstva za finančno sanacijo 
združenega dela in bank ... 38.000 34.150 38.000 179.300 ... 2,1 1,6. 

6.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONCro 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 1708.260 1629.070 1928.510 8147.525 9003.390 93,2 88,6 88,2 -1,0 3,4 
v tem: 
6.1.Osebna potrošnja 819.200 674.145 802.550 3566.890 3755.970 44,7 36,7 36,7 -3,8 3,5 
6 2 M ate ri aX ni i zdatki 

neproizvodnih dej. 140.790 160.190 188.420 812.190 893.820 7,7 8,7 8,6 .2,5 3,3 
6.3.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 1) 526.800 353-400 467.340 2061.270 2149.700^ 28,7 19,2 21,4 -9,0 4,8 
- proizv.dej. 352.520 . 238.350 330.600 1345.210 1504.570 19,2 13,0 15,2 - 9,6 5,6 
- neproizv.dej.. 174.280 115.050 136.740 616.060 645.130 9,5 6,2 6,2 - 7,5 3,0 

v tem: 
- stanovanj.dej. 103.620 79.100 88.220 502.900 424.150 - 5,6 4,3 4,0 - 5,1 2,0 

6.4. Pri rast zalog in rezerve 221.470 441.335 470.200 1707.175 2203.900 1 2,1 24,0 21,5 14,5 1,3 

1)Brez vrednosti projektov, študij in raziskovalnega dela,ki niso element bilance končne porabe 

-L i. C. 

rsi TaSt r+p H rfvr+ RTtarr! 
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Tabela 4: Bilanca ekonomskih odnosov SR Slovenije s tujino - v mio $ 
- tekoče cene 

1980 1985 

ocena 

1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 
ocena 

1.RAČUN BLAGA IN STORITEV 

1.Izvoz blaga .1.836 
2.Izvoz storitev 1) 652 
3.Skupaj izvoz blaga in storitev 2.488 

4.Uvoz blaga 2.463 
5.Uvoz storitev 284 
6.Skupaj uvoz blaga in storitev 2.747 
7.Saldo blaga in storitev 

( 3 - 6 ) 

2.RAČUN TRANSFEROV 

1.Neblagovni priliv od fizičnih 
oseb na devizne račune -336 

2.Dvigi z deviznih računov 196 
3.Prejete obresti ^8 
4.Plačane obresti 162 
5.Saldo transferov 

(1+3-2-4) -14 

3.RAČUN KAPITALNIH TRANSAKCIJ 

1.Koriščenje srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov 367 

2.Odplačilo glavnice 321 
3.Kreditiranje izvoza 162 
4.Priliv glavnice od danih kreditov 153 
5.Kratkoročno'kreditiranje (neto) + 44 
6.Saldo kapitalnih transakcij 

(1+4 + 5- 2- 3) +81 

4.SALDO VSEH TRANSAKCIJ - 192 

2.175 
630 

2.805 

2.035 
236 

2.271 

3.500 
990 

4.490 

3.205 
350 

3.555 

10.639 
3.493 

14.132 

14.445 
4.167 

18.612 

11.116 13.325 
1.504 1.488 

12.620 14.813 

-259 +534 +935 +1.512 +3.799 

420 
300 

20 
140 

0 

110 
182 
200 
150 

- 20 

- 142 

+ 392 

300 
300 

21 
171 

- 150 

200 
149 
420 
335 

0 

2.041 
1 .484 

60 
772 

1.630 
1.500 

93 
767 

- 155 - 544 

867 
1.017 
1.003 

794 
- 159 

920 
706 

1.650 
1.277 
- 40 

-34 - 518 - 199 

+ 751 + 839 + 3.056 

1)Pri izvozu storitev v letu 1985 je v oceni vljučen ves devizni priliv od turizma, 
poleg direktnega tudi tisti del, ki je bil realiziran v menjalnicah v SR Sloveniji, 
a je bil odveden v NBJ. 
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Tabela 5: Izvoz in uvoz blaga in storitev — skupaj - tekoče cene 
- v mio f 

1980 1985 1990 Struktura Povp.letne stopnje 
v% rasti v% 

ocena 1980 1985 1990 1981-85 1986-90 

1. Izvoz blaga 1 .836 2.175 3-500 

2. Izvoz storitev 652 630 990 

3. IZVOZ SKUPAJ 2.488 2.805 4.490 

4. Uvoz blaga 1) 2.463 2.035 3.205 
— reprodukcijski material 2.146 1.780 2.571 
— oprema 166 160 488 
— Široka potrošnja 151 95 146 

5. Uvoz storitev 284 236 350 

6. UVOZ SKUPAJ 2.747 2.271 3.555 

7. SALDO BLAGA IN STORITEV - 259 + 534 + 935 

8. Pokritje uvoza blaga z 
izvozom blaga v % 74,5 106,9 109,2 

73,8 77,5 78,0 ■ 9,4 10,0 

26.2 22,5 22,0 8,3 9,5 

100,0 100,0 100,0 9,3 10,0 

89,7 89,6 90,1 2,1 9,5 
78,1 87,5 72,3 ... 8,0 

6,1 7,8 13^6 ... 25,0 
5,5 4,7 4,2 ... 9,0 

10.3 10,4 9,9 0,2 8,0 

100,0 100,0 100,0 1,9 9,5 

1) Uvoz po carinskih deklaracijah - ne po pretežnem namenu, kot ga prikazuje statistika. 

Tabela 6: Izvoz in uvoz blaga in storitev — konvertibila 
— tekoče cene 
- v mio $ 

1980 1985 1990 Struktura 
v % 

ocena 1980 1985 1990 

Povp.letne stop. 
rasti vfo 

1981-85 1986-90 

1. Izvoz blaga 

2. Izvoz storitev 

3. IZVOZ SKUPAJ 

4. Uvoz blaga 1 )• 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 

5. Uvoz storitev 

6. UVOZ SKUPAJ 

7. SALDO BLAGA IN STORITEV 

8. Pokritje uvoza blaga z 
izvozom blaga v % 

1.436 

632 

2.068 

2.010 
1.786 

151 
74 

277 

2.287 

- 219 

71,4 

1.695 

586 

2.281 

1.521 
1.336 

140 
45 

230 

1.751 

+ 530 

111,4 

3.120 

920 

4.040 

2.530 
2.026 

435 
69 

362 

2.892 

+ 1.148 

123,3 

69,4 74,3 77,2 11,7 13,0 

30,6 25,7 22,8 8,4 9,5 

100,0 100,0 100,0 10,9 12,0 

87,9 86,9 87,5 2,3 10,5 
78,1 87,8 70,0 ... 9,0 
6,6 9,2 15,0 ... 26,5, 
3,2 3,0 2,5 ... 9,0 

12,1 13,1 12,5 2,7 9,5 

100,0 100,0 100,0 2,5 10,5 

1) Uvoz po carinskih deklaracijah - ne po pretežnem namenu, kot ga prikazuje statistika. 
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Tabela 7: Prilivi in odlivi sredstev v federacijo in druge SR in SAP ihoie mili^Si^ih 
1985 

1980 1985 1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 

Struktura . Povp. letne stopnje 
v t rasti 

1980 1985 1990 1981-85 1986-90 

A.ODLIVI SREDSTEV IZ SRS -SKUPAJ 
v tem: 
1.Izvirni prihodki zveznega 

proračuna iz SRS 
2.Kotizacija zveznemu proračunu 

Skupaj odliv sredstev 
zveznemu proračunu ( 1+2 ) 

3.Prispevek za manj razvite 
SR in SAP 

4.Sredstva za odpravo posledic 
potresa v črni gori 

5.Odliv osebnih dohodkov 
začasno zaposlenih v SRS iz 
drugih SR in SAP 

, 6.Odliv prispevkov iz OD zaposle- 
nih s stalnim bivališčem v 
drugih SR in SAP 

7.Neto plasmaji gospodar^- 
stva in bank v druge SR in SAP 

8.0stale obveznosti republike 
do drugih SR in SAP 

207.940 184.680 213.170 1062.550 1001.600 100,0 100,0 100,0 - 2,3 

46.000 
42.790 

88.790 

26.530 

9.050 

3.040 

59.700 

2.430 

71.340 

36.700 
36.947 

73.647 

31.600 

3.540 

222.170 
225.947 

22,1 19,9 
20,6 20,0 

92.840 

31.540 

18.400 16.190 17.E 

448.117 433.830 42,7 39,9 

150.220 147.370 1) 12,8 17,1 

32.520 3.110 4,3 1,9 

81.030 85.950 8,8 8,8 

43,6 

14,8 

B.PRILIVI SREDSTEV V SRS - SKUPAJ 
v tem: 
1 .Priliv anuitet iz sklada za 

pospešev.manj razvitih SR in SAP 5.270 
2.Priliv anuitet od kreditov 

danih SR BIH in Črni gori za 
odpravo posledic potresa 

3.Prihodki SHZ iz zveznega prora- 
čuna za financ.pokojnin borcev 15.505 

4.Povračila slov. izvoznikom 2) 50.470 

C.NETO ODLIVI SREDSTEV V FEDERACIJO 
IN V DRUGE SR IN SAP ( A - B) 

2.353 

53.300 

4.050 

52.150 

3.100 

7.250 
41.800 

2.860 

63.300 

4.750 

39.540 

840 

8.000 
30.700 

14.643 13.260 

323.480 295.800 

17.860 22.280 

334.425 177.620 

20.990 6.540 

225 

55.490 38.480 
257.720 132.600 

0,1 
21.7 
70.8 

13,9 
80,2 

136.600 132.530 173.630 728.125 823.9 

- 3,7 

3,5 

8,4 - 2,5 

1,5 1,3 1,3 -5,0 

28,7' 28,8 29,7 - 2,0 

1,2 2,2 2,2 10,8 

100,0 1 00,0 1 00,0 - 6,0 

7,4 5,9 2,1 -10,0 

20,2 
77,7 

-14,0 
- 4,0 

- 0,6 

3,0 

4,7 

0,0 

2,0 

4,0 

3,5 

3,2 

(- 5,0) 

2,0 
(8,0)2) 

5,5 

1)Za obdobje 1986-90 upoštevam stopnja prispvka 1,56% DP ŽHaV^O mUi jonoHi/Ln" 
Slovenija) bi znašal v oMobju 1986-90 odliv sredstev iztega ralova ^5-630 milijomv din^ da ^ ^ ofc 

a^Jije ^ale za V2 in rasle skladno z rastjo 
konvertibilnega izvoza. 

Tabela 8: Prilivi in odlivi sredstev v tujino 

1980 

- v milijon din 1) 
- cene 1985 

1.PRILIVI SREDSTEV IZ TUJINE SKUPAJ 
v tem: 
—koriščenje srednjeročnih in 

dolgoročnih kreditov 
-kratkoročno kreditiranje (neto) 
—neblagovni devizni priliv od fiz. 
in pravnih oseb na devizne račune 

—priliv glavnice od danih kreditov 
v tujino 

—prejete obresti od danih kreditov 
v tujino 

2.ODLIVI SREDSTEV V TUJINO SKUPAJ 
v tem: 
-odplačila glavnice IN0 kreditov 
-odplačila obresti od IN0 kreditov 
-kreditiranje izvoza 
-dvigi z deviznih računov 
-kratkoročno kreditiranje (neto) 

3.SALDO PRILIVOV IN ODLIVOV 
SREDSTEV V TUJINO ( 1 - 2 ) 

1985 
ocena 

1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 

163.500 192.500 235.400 935.660 1078.000 

66.080 
7.920 

60.500 

27.550 

1.450 

151.440 

57.800 
29.170 
29.170 
35.300 

30.250 55.000 

115.500 

41.250 

5.500 

231.550 

50.050 
38.500 
55.000 
82.500 
5.500 

82.500 

92.120 

5.780 

285.990 

40.970 
47.020 

115.500 
82.500 

212.830 
190 

509.220 

197.810 

15.610 

1097.160 

241.310 
186.400 
248.050 
382.070 
39.330 

253.000 

448.250 

351.170 

25.580 

1282.320 

194.150 
210.920 
453.750 
412.500 
11.000 

Udeležba v DP - v % 
1980 1985 1990 

10,5 10,8 

12.060 - 39.050 - 50.590 - 161.500 - 204.320 

3,6 
0,4 

3,3 

1.5 

0,1 

8,3' 

3,2 
1.6 
1,6 
1,9 

0,6 

1,7 

6,3 

2,2 

0,3' 

12,6 

2,7 
2,1 
3.0 
4,5 
0,3 

2.1 

2,5 

3.8 

4.2 

0,3 

13,1 

1.9 
2,1 
5.3 
3,8 

2,3 

1)Preračuni v cenah leta 1985 so izdelani na podlagi dolarskih vrednosti, pri čemer je bil pri preračunih v dinarje 
uporabljen povprečni tečaj t iz leta 1985, t.j. $ = 275 din. 
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Tabela 9: Oblikovanje celotnega prihodka, porabljenih sredstev in bruto dohodka gospodarstva 

- cene 1985 
- v milijonih din 

1980 1985 
stari novi 
obrač.. obrač. 
sistem sistem 

1990 Struktura 
v % 

1980 1985 1990 
stari novi 
sist. sist. 

Povp. letna 
stop.rasti 

v % 
1981- 1986- 
1985 1990 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIH01KA 
1.Prihodki od prodaje 

na domaSem 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) 

2833.150 2644.750 2644.750 3095.850 44,6 39,1 39,1 38,5 

487.650 796.550 796.550 1065.950 7,7 11,7 11,7 13,3 

1906.450 1955.700 1955.700 2289.250 
1122.700 1372.050 1372.050 1582.900 

32.900 179.900 179.900 218.850 

30,0 28,9 28,9 28,5 
17,7 20,3 20,3 19,7 
0,5 2,7 2,7 2,7 

6349.950 6769.050 6769.050 8033.950 100,0 100,0 100,0 100,0 

B.PORABLJENA SREDSTVA 
6.Porabijene surovine in material 1695.250 1941.500 
7.Porabi jena energija 88.750 191.500 
8.Transportne storitve 91.250 98.200 
9.Nabavna vred.trgovskega blaga 2136.150 2087.800 

10.Ostali materialni in dr.stroški 679.900 641.900 
11 .Materialni stroški za 

delo delovnih skupnosti 
12.Plačila za bančne in SIK stroške 
13.Plačila za obresti 
14.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

( brez amortizacije) ( 6 do 10) 4691.300 4960.900 
15.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

( brez amortizacije) ( 6 do 13) 

1941.500 
191.500 
98.200 

2087.800 
647.100 

29.700 
9.800 

299.950 

2302.100 
232.550 
122.100, 

2475.500 
752.550 

35.250 
11.450 

364.400 

26,7 
1,4 
1,4 

33,7 
10,7 

28.7 
2,9 
1,5 

30.8 
9,4 

28.7 
2,9 
1,5 

30.8 
. 9,6 
0,4 
0,1 
4,4 

28.7 
2,9 
1,5 

30.8 
9,5 

0,4 
0,1 
4,5 

73,9 73,3 

5305.550 6295.900 78,4 78,4 

16.DOSEŽENI BRUTO DOHODEK (5 - 14) 1658.650 1808.150 26,1 26,7 

17.DOSEŽENI BRUTO DOHODEK (5 - 15) 1463.500 1738.050 21,6 21,6. 

- 1,3 

10,3 

0,5 
4,1 

40,5 

1,3 

2,7 
16,6 
1,5 

- 0,5 
- 1,1 

1,1 

3,2 

6,0 

3,2 
2,9 
4,0 

3,5 

3,5 
4.0 
4,5 
3,5 
3.1 

3,5 
3.2 
4,0 

3,5 

3,5 
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Tabela 10: Razporejanje dohodka in čistega dohodka gospodarstva 
*ile 

- cen& -1985 
- v milijonih din 

1980 1985 1990 
stari novi 
sist. sist. 

Struktura 
v % 

1980 1985 1990 
stari novi 
sist. sist. 

Povp.letne 
stop.rasti 
v7» 

1981- 1986- 
1985 1990 

BRUTO DOHODEK 1658.650 
Amortizacija skupaj (vključ.posp.AM) 
— amortizacija po minimal.stopnjah 154.500 

DOSEŽENI DOHODEK 1504.150 
Izgub?. 16.535 

1808.150 1463.500 1738.050 
. 210.100 268.100 

187.260 

1620.890 1253.400 1469.950 
20.000 20.000 16.150 

RAZPOREJENI D0H0DIK 1515.250 
Obveznosti iz dohodka skupaj 452.740 
v tem: . 
- prispevki iz dohodka za u 

skupno porabo skupaj 69.710 
- SIS družbenih dejavnosti 47.140 
- SPIZ in star.zav.kmetov 22.570 

- davki iz dohodka 13.440 
- stanovanjski prisp,(solidar.) 140 
- delovna skupnost skupaj 137.020 

v tem:—delovna skupnost brez MS 
- plačilo obresti skupaj . 98.580 350.850 

v tem:- plačilo obresti za 
kredite za osnovna sredstva 

- ohranitev člov.okolja 9.150 
- SLO in DS 2.630 
- amort.iznad minimal.stopenj 32.840 
- zavarovalne premije 19.280 
- bančni in SIK stroški ter kazni 

sodni stroški in članarine skupaj 13.850 12.700 
v tem:- kazni, sod.stroški in članarine 

- druga plačila 56.100 55.050 
v,tem: 

- prisp.za pokrivanje stroš. 
enost.reprod.v ŽG 

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

- prisp.za kolekt.kom.rabo 
- prisp.za štipendiranje 
- ostale obve'znosti iz doh. 

117.350 
90.150 
27.200 
10.100 
8.350 

118.400 

12.400 
3.000 

22.840 
18.900 

14.500 
6.350 
2.850 

18.650 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 1062.510 

Bruto osebni dohodki _ 708.950 
v tem: 

- neto osebni dohodki 488.700 
— prisp.SIS družb.dej. 121.210 
— prisp. SPIZ 78.720 
- davki iz OD (vkl.prisp.za 

i nter.za proi z.hrane,blagovne 
rez.in prisp.za C G 20.320 

Skupna poraba v tozd skupaj 73.320 
v tem:- skupna poraba v tozd (brez izdat, 
za prehrano delavcev ) 
Sred.tozd za stanovanj.izgradnjo 58.500 

Skupaj bruto OD in skupna poraba tozd 
(s stanovanj.sredstvi) 840.770 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 221.740 

AKUMULACIJA SKUPAJ 254.580 
- AKUMULACIJA (brez pospeš.AM) 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 409.080 

117.350 
90.150 
27.200 
10.100 
8.350 

145.090 
101.490 
43.600 
10.100 
9.220 

3.700 103.850 

50.900 
12.400 
3.000 

61.900 
14.500 
3.500 

18.900 22.430 

2.900 
55.050 

12.700 12.700 

14.500 
6.350 
2.850 

18.650 

3.280 
»49.010 

16.970 
7.430 
3.330 

21.280 

4.6 
3.1 
1,5 
0,9 

9,0 

6,5 
« 

0,6 
0,2 
2.2 
1.3 

0,9 

3.7 

7,2 
5,5 
1,7 
0,6 
0,5 
7,2 

21,5 

0,8 
0,2 
1,4 
1,1 

0,8 

3,4 

9,3 
7.1 
2.2 
0,8 
0,7 

9.8 
6.9 
2,9 
0,7 
0,6 

7,0 7,0 

4,0 
1,0 
0,2 

4,2 
1,0 
0,2 

1,5 1,5 

0,2 
4,3 

0,2 
3,3 

0,8 1,0 

0,9 1,1 1,1 
0,4 0,5 0,5 
0,2 0,2 0,2 
1,1 1,5 1,5 

421.150 
72.200 
71.900 

11.000 
44.050 

421.150 
72.200 
71.900 

11.000 

38.850 
36.700 36.700 

465.120 
81.290 

. 115.270 

12.870 

45.470 
36.700 

267.690 
244.850 300.350 

454.950 454.950 568.450 

16,8 16,4 

1.8 

3.9 

1,5 

1631.790 1264.300 1479.950.100,0 100,0 100,0 100,0 1,5 
729.940 367.650 422.880 29,9 44,7 29,1 28,6 10,0 

1,4 
0,3 
5,1 

- 5,6 
- 3,8 
- 2,9 

28,9 

6,3 
2,7 

- 7,0 
- 0,4 

- 1,7 

- 0,4 

901.850 896.650 1057.070 70,1 55,3 70,9 71,4 

576.250 576.250 674.550 46,8 35,3 45,6 45,6 

32,3 25,8 33,3 . 31,4 
8,0 4,4 5,7 5,5 
5,2 4,4 5,7 7,8 

- 3,2 

- 4,0 

- 2,9 
- 3,4 

0,5 

1,3 0,7 0,9 0,9 -11,6 
4.8 2,7 - 8,2 

3,1 3,1 
3.9 2,3 2,9 2,4 - 8,9 

657.000 651.800 756.720 55,5 40,3 51,6 51,1 

244.850 244.850 300.350 14,6 15,0 19,3 20,3 

19,3 20,3 

4,8 

2,0 

1,0 

2,2 

3,5 
5,0 

3,2 

3,2 
2,8 

4.3 
2.4 
9,9 
0,0 
2,0 

3,2 

4,0 
3,2 
3,2 

3,5 

2,5 
2,3 

3,2 
3,2 
3.2 
2,7 

3.3 

3,2 

2,0 
2.4 
9,9 

3,2 

3,2 
0,0 

3,0 

4,2 

4,2 

4,5 

Opomba: Zaradi sprememb V obračunskem sistemu med le,toma 1980 in 1981 , je 
nekaterih stopenj rasti leto 1981. 

obdobju 1981-1985 osnova za izračun 
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Tabela 11: Oblikovanje sredstev za osebno potrošnjo - cene 1985 - v milijonih din 

1980 1985 1990 Skupaj Struktura Povp.letne stopnje 
1981-85 1986-90 v % rasti v7. 

ocena ocena . 1980 1985 1990 1981-85 1986-90 

1 .Osebni, prejemki 
družbenega sektorja 
v tem: 
- osebni dohodki 
- drugi prejemki od dela 
- osebni prejemki prebival- 

stva iz sred.skupne porabe 
od tega: 
- pokojnine 
- nadomestila iz otr.var. 
- nadomestila iz zdrav .var. 
- prejem.social.skrb. 
- štipendije 
- povrač.za nezaposl. 

- drugi osebni prejemki preb. 
- porast posojil preb. 
- obresti od hranil.vlog 

2.Osebni prejemki 
individualnega sektorja 

3.Prejemki iz inozemstva 

971.584 801.086 956.065 4259.956 4466.105 3,0 87,8 87,9 

616.483 
119.741 

124.176 
19.098 
13.337 
2.028 
7.130 

234 
9.414 

35.597 
24.346 

106.455 
25.620 

509.030 
85.276 

567.680 
93.230 

2703.248 
474.145 

2726.650 
449.955 

55,9 
10,8 

55,8 
9,3 

52,2 
8,5 

166.003 137.780 211.125 731.186 900.680 15,0 15,1 19,4 

114.340 
12.560 
4.800 
1.500 
4.170 

410 
3.600 

25.400 
40.000 

98.400 
12.784 

183.310 
15.955 
5.350 
1.680 
4.380 

450 
3.780 

29.200 
51.050 

119-230 
12.784 

580.821 
71.800 
37.664 
10.645 
28.028 
2.228 

31.958 
180.077 
139.343 

548.403 
80.405 

765.640 
77.730 
25.625 
8.030 

21.480 
2.175 

18.550 
138.200 
232.070 

552.750 
63.920 

11,3 
1,7 
1.2 
0,2 
0,6 
0,0 
0,9 
3,2 
2,2 

12,5 
1,4 
0,5 
0,2 
0,5 
0,0 
0,4 
2,8 
4,4 

16,9 
1,5 
0,5 
0,2 
0,4 
0,0 
0,4 
2,7 
4,7 

9,7 10,8 11,0 
2,3 1,4 1,1 

- 3,8 

- 3,8 
- 6,6 

- 3,7 

- 1,6 
- 8,0 
-18,5 
- 5,9 
-10,2 

11,9 
-17,5 
- 6,5 

10,4 

- 1,6 
-13,0 

3,6 

2,2 
1.8 

8.9 

9,9 
4,9 
2.2 
2.3 
1,0 
2,0 
1,0 
2.8 
5,0 

3.9 
0,0 

4.SKUPAJ PREJEMKI 
PREBIVALSTVA ( 1 do 3 ) 1103.659 912.270 1088.079 4888.764 5082.775 100,0 100,0 100,0 3,7 3,6 

5.0dbitki,ki ne predstavlja- 
jo osebne potrošnje 
v tem: 
- varčevanje 
- gotovina.v obtoku 
- invest.prebivalstva v 

stanovanjsko izgradnjo 
- krajevni samoprispevek 
- plačila obresti za 

posojila prebivalstvu 
- carine,takse,davki,prisp. 
- zavarovalnine,igre na Srečo 
- odlivi sredstev prebivalstva 

v druge SR in SAP 
- lastna udeležba pri prido- 

bitvi družb.stanovanja 
- stanarine 
- drugi izdatki za 

neproizvodne storitve 
6.OSEBNA POTROŠNJA 

PREBIVALSTVA ( 4 - 5 ) 

284.448 238.125 285.531 1321.871 1326.805 25,8 26,1 26,2 

50.471 
40.824 

70.279 
14.728 

10.153 
20.423 
2.050 

18.402 

1.259 
7.291 

48.568 

819.203 

87.450 
15.540 

50.000 
9.780 

5.824 
12.085 

890 

111.610 
15.540 

57.120 
10.800 

4.510 
14.330 

955 

3.196 
5.090 

32.080 

674.145 

345.808 
115.349 

332.912 
54.568 

42.992 
83.336 
5.908 

16.190 17.880 81.022 

3.196 
12.400 

37.190 

802.548 

29.018 
30.542 

200.422 

3566.893 

507.370 
77.700 

270.985 
51.920 

25.030 
66.990 
4.640 

85.950 

15.980 
44.820 

175.420 

3755.970 

4.6 9,5 10,3 
3.7 .1,7 1,4 

6,4 5,5 5,3 
1.3 1,1 1,0 

0,9 0,6 0,4 
1.8 1,3 1,3 
0,2 0,1 0,1 

1,7 1,8 1,6 

0,1 0,4 0,3 
0,7 0,6 1,1 

4.4 3,5 3,4 

74,2 73,9 73,8 

- 3,5 
11,6 

-17,6 

- 6,6 
- 7,9 

-10,5 
-10,0 
-15,4 

- 2,5 

20,5 
- 6,9 
- 8,0 

- 3,8 

3,7 

5,0 
0,0 

2,7 
2,0 

5,0 
3,5 
1.4 

2,0 

0,0 
19,5 

3,0 

3.5 

Tabela 12: Sredstva življenjskega standarda cene 1985 
v milijonih din 

1980 1985 1990 

ocena 

Skupaj 
1981-85 1986-90 
ocena 

Struktura 
v % 

1980 1985 1990 

Povp.letne stopnje 
rasti v% 

1981-85 1986-90 

Življenski standard 
v tem: 

1033.963 824.225 977.458 4476.913 4579.330 100,0 100,0 100,0 - 4,4 3,5 

Osebna poraba 

Družbeni standard 
od tega: 
- materialni izdatki 
- investicije 

819.203 674.145 

214.760 150.080 

50.735 
164.025 

52.080 
98.000 

802.548 

174.910 

61.850 
113.060 

3566.893 3755.970 

910.020 823.360 

253.240 
656.780 

289.040 
534.320 

79,2 

20.8 

4,9 
15.9 

81.8 

18,2 

6,3 
11.9 

82,1 

17,9 

6,3 
11,6 

3,8 

.6,9 

0,5 
9,8 

3,5 

3,1 

3,5 
2,9 

Udeležba v DP - v% 

Življenski standard 56,4 44,8 44,7 49,3 44,8 
v tem: 
Osebna poraba 44,7 36,7 36,7 39,3 36,8 

Družbeni standard 11,7 8,1 8,0 10,0 8,0 
od tega: 
- materialni izdatki 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
- investicije 8,9 5,3 5,2 7,2 5,2 
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Tabela 13: Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb — cene 1985 "* 
v milijonih din 

1980 1) 1985 1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 
ocena 

Struktura 
v % 

1980 1985 1990 

Povp.letne stop. 
rasti VJc 

1981-85 1986-90 4) 

1.P0 VIRIH FINANCIRANJA 

Sredstva SIS družbenih dej. 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Sredstva skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Skupaj 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

Delež sred.za zadovoljevanje 
skupnih potreb v DP ( v % ) 
Skupaj 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 

223.732 193.752 2) 217.463 
171.327 86.713 1 00.383 
52.405 107.039 117.080 

114.785 116.430 
89.137 86.500 
25.648 29.930 

18,47 
12,21 
6,26 

16,87 
10,54 
6,33 

980.752 1025.787 
471.831 473.511 
508.921 552.276 

187.133 
139.027 
48.106 

338.517 310.182 404.596 
260.464 173.213 239.410 
78.053 136.969 165.186 

1552.646 
914.187 
638.459 

18,50 
9,94 
8,56 

66,1 62,5 53,7 
50,6 28,0 24,8 
15,5 34,5 28,9 

571.894 807.055 33,9 37,5 46,3 
442.356 599.589 26,3 27,9 34,4 
129.538 207.466 7,6 9,6 11,9 

17,11 
10,31 
6,30 

1832.842 , 100,0 100,0 100,0 
1073.100 76,9 55,9 59,2 
759.742 23,1 44,1 40,8 

17,95 
10,05 
7,90 

2,8 3,5 
6,3 3) 3,5 
0,3 3) 3,5 

0,3 9,9 
0,4 3) 9,9 
4,1 3) 9,9 

1,7 6,2 
3,5 3) 7,0 
1,0 3) 5,2 

2.PO NAMENU PORABE 

Sredstva SIS družbenih dej. 
v tem: , 
- 0ZD družb.de javnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplač.kred. 
- drugo 

Sredstva skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 

Skupaj 

223.732 193.752 217.463 

159.810 
36.593 
19.048 
8.281 

154.710 
24.247 
5.883 
8.912 

175.985 
27.185 
5.883 
8.410 

3.752 1025.787 100,0 100,0 100,0 

735.045 
153.382 
50.060 
42.265 

827.282 
127.040 
29.415 
42.050 

71,4 
16,4 
8,5 
3,7 

79,9 
12,5 
3,0 
4,6 

80,9 
12,5 
2,7 
3,9 

114.785 116.430 187.133 571.894 807.055 

338.517 310.1E 404.596 1552.646 1832.842 

- 2,8 

- 0,7 
- 7,9 
-20,9 

1,5 

3,5 

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

9,9 

6,2 

1)Leto 1980 je korigirano za prenose sredstev med SIS, izvršene v letu 1981 
2)Sredstva za leto 1985, ki se upoštevajo kot izhodišče za izračun sredstev v obdobju 1986-90 so za 10.921 milijon din 

nižja in znašajo 182.831 milijon din. 
3)Zaradi sprememb v sistemu financiranja v letu 1981 so stopnje rasti sredstev po virih prikazane za obdobje 1982-1985. 
4)Povprečne stopnje rasti so izračunane glede na sredstva v letu 1985, ki so izhodišče za izračun sredstev v obdobju 

1986-1990. 

Tabela 14: Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb — cene 1985 
— v milijonih din 

1980 1985 1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 

Struktura Povp.letne stopnje 
v % rasti v % 

1980 1985 1990 1981-85 1986-90 

Sredstva za splošno porabo 
v SR Sloveniji 

- občinski proračuni 

— republiški proračun 

99.164 59.577 69.740 355.850 329.320 52,8 44,7 42,9 - 9,7 3,2 

41.482 25.747 30.140 158.370 142.320 22,1 19,3 18,5 - 9,1 3,2 

57.682 33.830 39.600 197.480 187.000 30,7 25,4 24,4 -10,1 3,2 

Prispevek zveznemu 
proračunu 

— kotizacija 
— direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 

SKOPAJ 

88.726 73.647 92.840 444.784 433.830 47,2 55,3 57,1 

42.756 36.947 225.943 22,8 27,7 

45.970 36,700 218.341 * 24,4 27,6 

187.890 133.224 1 62.580 800.634 /»5.040 100",Q ,100,0 100,0 

3,7 

2,9 

4,4 

6,6 

4,7 

4,1 

Delež v družbenem proizvodu v% 

Skupaj 
— sredstva za splošno porabo 

v SR Sloveniji 
— prispevek zveznemu proračunu 

10,25 

5,41 
4,84 

7,25 

3,24 
4,01 

7,44 

3,19 
4,25 

8,82 

3,92 • 
4,90 

7,49 ' 

3,23 
4,25 
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Tabela 15: Oblikovanje in razporeditev dolgoročnih sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu 
združenega dela - cene 1985 

— v milijonih din 

Skupaj Skupaj 
1981-85 1986-90 

Struktura 
v% 

1981-85 1986-90 

Povp.letne stop. 
rasti v % 
1981-85 1986-90 

OBLIKOVANJE SREDSTEV : 

Amortizacija 
Akumulacija to zri 
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 

RAZPOREDITEV SREDSTEV : 

Neto skupna vlaganja in drugi plasmaji 
gospodarstva v druge SR in SAP 
Obveznosti do manj razvitih SR in SAP 
( vklj.poseb.prispevek za Kosovo ) 
Odplačila glavnice dolg.dom.banč.kred. 
Odplačila glavnice tujih kreditov 
Krediti dani v tujino 
Sredstva za finančno sanacijo v SI?S 

RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
MATERIALNE NALOŽBE V OSNOVNA IN 
OBRATNA SREDSTVA 
od tega: 
- pokrivanje prirasta zalog v gospodarstvu 

z dolgoročnimi viri sredstev 
— investicije v osnovna sredstva 

gospodarstva združenega dela 

1045.030 
1171.520 

44.410 
222.830 

1218.850 
1382.010 

47.210 
241.590 

193.120 .103.800 

20.990 
212.830 

6.540 
253.000 

197.810 351.170' 

208.130 218.100 

150.220 
122.520 
241.310 
248.050 
154.060 

147.370 
62.300 

194.150 
453.750 
179.300 

1984.250 2349.200 

683.050 987.700 

1301.200 1361.500 

33.6 
37.7 
1,4 
7,2 

6,2 

0,7 
6,8 

6,4 

3108.540 3604.170' 100,0 

6.7 

4.8 
3.9 
7,8 
8,0 
5,0 

63,8 

22,0 

41,8 

33,8 
38,4 
1,3 
6,7 

2,9 

0,2 
7,0 

9,7 

100,0 

6.0 

4.1 
1,7 
5,4 

12,6 
5,0 

65,2 

27,4 

37,8 

2.3 
2,0 

- 3,0 
- 1,3 

-22,6 

-10,4 
-16,4 

8.4 

- 1,3 

16.4 

3,5 
-20,7 
- 2,9 
13.5 
18,1 

- 3,7 

18,9 

-10,3 

5,0 
4.2 
3,5 
M 

3.3 

-23,0 
12,7 

17,4 

5,9 

4,8 

0,0 
0,8 

- 3,9 
16,0 

- 2,0 

3.8 

7.9 

5,8 

Tabela 16: Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v SR Sloveniji 

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 

Skupaj Skupaj 
1981-85 1986-90 

2621.190 3047.640 
131.420 140.970 

2260.960 2648.070 
228.810 258.600 

629.500 

302.140 

424.360 

599.920, 

274.540 

444.705 

3675.050 4092.265 

323.480 295.800 

129.230 140.830 

Struktura 
Vjo 

1981-85 1986-90 

cene 1985 
v milijonih din 

71,3 
3,6 

61.5 
6,2 

17,1 

8,2 

11.6 

100,0 

8,8 

3,5 

74.5 
3,5 

64,7 
6,3 

14.6 

6,7 

10,9 

100,0 

7,2 

3,5 

Povp.letne 
stop.rasti 
1986-90 

4.4 
3.5 

4,5 
3,9 

1.7 

0,4 

2,5 

3.8 

3,5 

1,5 
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78.720 43.730 

28.480 
50.240 

- 58.850 
102.580 

Neto odliv akumulacije v tujino 
v tem: 
- neto odplačila IN0 posojil 
- neto kreditiranje izvoza 

Sredstva za finančno sanacijo v SRS 
Pokrivanje prirasta zalog in strateških 
rezerv z dolgoročnimi sredstvi 

USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
v tem: 
- proizvodne investicije 
- neproizvodne investicije 

od tega: 
- stanovanjske investicije 
— ostale neproizvodne investicije 

Tabela 17: Sredstva bank za dolgoročne naložbe v gospodarstvu 

209.990 179.300 

782.330 1282.905 

2151.300 2149.700 

1432.400 1504.570 
718.900 645.130 

502.400 
216.500 

424.150 
220.980 

2,2 

0,8 
1.4 

5,7 

21,3 

58,5 1 00,0 

39,0 
19.5 

13.6 
5,9 

66,6 
33,4 

23,4 
10,0 

1,1 

- 1,4 
2,5 

4,4 

31,3 

52,5 100,0 

36,8 
15,7 

10,3 
5,4 

70,0 
30,0 

19,7 
10,3 

iidO » 

- 2,0 

6,0 

4.8 

5,6 
3,0 

2,0 
4.9 

- cene 1985 
- v milijonih din 

1980 1985 1990 Skupaj 
1981-85 1986-90 

ocena plan ocena plan 

Struktura 
v % 

1980 1985 1990 

Povp.letne stopnje 
rasti v %■ 
1981-85 1986-90 

I .OBLIKOVANJE SREDSTEV: 

1.Prirasti sred.gosp.organ. 

2.Prirasti sred.ostalih UDS 

3.Prirasti sred.prebivalstva 

Skupaj ( 1 do 3 ) 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 

1 .Nekreditne naložbe 
2.Usmerjanje kratkor.sred. 

v kratkoročne naložbe 
3.Krediti prebivalstvu 

(iz hranilnih vlog) 
4.Tekoče poslovanje preko 

enega leta 

Razpoložljiva sredstva za 
naložbe v osnovna in 
trajna obratna sredstva 

103.080 26.100 31.000 355.113 144.850 

14.713 20.700 23.400 87.949 111.430 

89.685 171.400 208.530 662.297 965.480 

49,7 12,0 

7,1 9,5 

11,8 

8,9 

43,2 78,5 79,3 

207.478 218.200 262.930 1105.359 1221.760 100,0 100,0 100,0 

14.508 29.100 35.140 129.803 166.905 

102.480 139.300 174.400 668.513 798.480 

7.120 732 12.400 

3.660 18.400 23.920 

65.133 47.975 

48.795 104.600 

7,0 13,3 13,4 

49,4 63,9 66,3 

0,3 5,7 2,7 

1,8 8,4 9,1 

7,1 

13,8 

1,0 

6,3 ■ 

86.098 19.000 22.350 193.115 103.800 41,5 8,7 8,5 

3,5 

2,5 

4,0 

3.8 

3.9 

4,5 

5,4 

3,3 

Tabela 18: Ustvarjene investicije v osnovna sredstva 
cene 1985 
v milijonih din 

1980 1985 
ocena 

1990 

plan 

Skupaj 
1981-85 1986-90 
ocena plan 

Struktural) Povp.letne 
v % stop.rasti 

1980 1985 1990 v% 
1981-85 1986-90 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ 590.700 369.300 467.340 2151.300 2149.700 100,0 100,0 100,0 -9,0 4,8 

— združeno delo 
— samostojno osebno delo 

495.400 293.900 379.530 1690.600 1746.980 83,4 79,6 81,2 - 9,9 
95.300 75.400 87.810 460.600 402.720 16,6 20,4 1 8,8 - 4,6 

5,2 
3,1 

Proizvodne investicije 
- združeno delo 
—samostojno osebno delo 

Neproizvodne investicije 
v tem: 
Stanovanjske investicije 

- družbena gradnja 
- zasebna gradnja 

Ostale neproizvodne investicije 

416.400 251.200 330.600 1432.400 1504.570 
i.900 

27.500 
225.800 299.700 1301.200 1361.500 
25.400 30.900 131.000 143.070 

69,1 68,0 70,7 
64,6 61,1 64,1 
4,5 6,9 6,6 

174.300 118.100 136.740 718.900 645.130 30,9 32,0 29,3 

103.600 
35.800 
67.800 

79.900 
29.900 
50.000 

88.220 502.400 424.150 18,5 21,6 18,9 
31.310 172.800 1 64.500 6,4 8,1 6,7 
56.910 329.600 259.650 12,1 13,5 12,2 

70.700 38.200 48.520 216.500 220.980 12,4 10,4 10,4 

- 9,6 
-10,3 
- 1,6 

5,6 
5,8 
4,0 

- 7,5 3,0 

- 5,1 
- 3,5 
- 5,9 

-11,6 

2,0 
0,9 
2,6 

4,9 

1)na podlagi tekočih cen 
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Tabela 19: Ustvarjene proizvodne investicije v osnovna sredstva združenega dela po področjih 
dejavnosti ' 

- cene 1985 
- v milijonih din 

      

1981-1985 1986-1990 
znesek struktura znesek struktura 

v% v% 

SKUPAJ PROIZV. INVEST. 1301.200 

GOSPODARSKA INERASTR. 298.500 

ENERGETIKA 150.050 
- elektroenergetika 88.870 
- premogovništvo 39.930 
- nafta in plin 4.950 
- uran 16.300 

PROMETNA INPRASTRUKT. 138.050 
- železnice 31 .250 
- luka 10.630 
- letališče 1.530 
- ceste 68.790 
- PTT 25.850 

VODNO GOSPODARSTVO 10.400 

INDUSTRIJA BREZ ENERG. 519.300 
- surovinske dejavn. 75.220 
- izvozne dejavnosti 264.680 

v tem: razv.tehn. 76.460 
- ostala industrija 179.400 

KMETIJSTVO 52.900 
GOZDARSTVO 20.250 
GRADBENIŠTVO 50.500 
PROMET (brez infrastrukture) 121.250 
TRGOVINA 82.000 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 34.950 
OBRT 22.890 
KOMUNALNE DEJAVNOSTI 60.810 
OSTALO 37.850 

100,0 

22,9 

11.5 
6,8 

3,1 
0,4 

1.3 

10.6 
2.4 
0,8 
0,1 

5,3 
2.0 

0,8 

39,9 
5.8 

20,3 
5.9 

13,8 

4.1 
1.6 
3,9 
9,3 
6,3 
2.7 
1.8 

4,7 
2.9 

1361.500 

353.990 

190.610 

171.020 
16.730 
2.860 

155.210 
49.970 
11.300 
1.630 

48.880 
43.430 

8.180 

548.680 
76.140 

371.680 
119.810 
100.860 

74.880 
21.780 
43.570 

113.000 
68.080 
43.570 
23.250 

51.740 
23.050 

100,0 

26,0 1) 

14,0 
12,6 

1,2 
0,2 

11,4 

3.7 
0,8 
0,1 
3,6 
3.2 

0,6 

40,3 
5,6 

27,3 
8.8 
7.4 

5.5 
1.6 

3,1 
8.3 
5.0 

3.1 
1.7 
3.8 

1,7 

1) Delež investicij v gospodarsko infrastrukturo (26%), kakor tudi 
razporeditev po sektorjih znotraj gospodarske infrastrukture so 
pogojnega značaja, glede na to, da še vedno poteka usklajevanje v 
okviru Dogovora o temeljih plana SRS za obdobje 1985-1990. 
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Tabela 21: Oblikovanje razpoložljivih investicijskih sredstev v družbenih dejavnostih oene 1985 
- v milijonih din 

1980 1985 .1990 Skupaj Struktura 
1981-85 1986-90 vH 

ocena ocena 1980 1985 1990 

Povp.letne stopnje 
rasti v% 
1981-85 1986-90 

VIRI SREDSTEV : 

1. SREDSTVA 0ZD DRUŽBENIH DEJAVNOSTI: 

- AMORTIZACIJA 9.479 8.142 

- AKUMULACIJA 5.878 4.000 

2. INVESTICIJSKA SREDSTVA SIS 19.032 5.883 

3. SAMOPRISPEVEK 11.046 6.455 

4. NETO BANČNI DOLGOROČNI KREDITI 2.379 1.500 

5. DRUGI VIRI (DFS, SKLADI ITD) 21.521 1.500 

SKUPAJ 69.335 27.480 

15.310 

4.000 

5.880 

7.130 

1.000 

1.500 

47.898 

19.704 

50.065 

40.043 

3.757 

28.220 

66.930 13,7 

20.000 8,5 

29.400 27,5 

34.270 15,9 

5.000 3,4 

7.500 31,0 

29,6 44,0 

14,5 11,5 

21.4 16,9 

23.5 20,4 

5,5 2,9 

5,5 4,3 

34.820 189.687 163.100 100,0 100,0 100,0 

- 3,0 

- 7,4 

-20,9 

-10,2 

- 8,8 

-41,3 

-16,9 

13,5 

0,0 

0,0 

2,0 

- 7,8 
0,0 

4,8 

PORABA SREDSTEV : 

1. INVESTICIJE V DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

2. POVEČANJE BANČNIH DEPOZITOV 

3. INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI 

Delež investicij v družbene 
dejavnosti v DP - v% 

56.686 24.000 31.320 157.733 146<350 81,8 87,3 89,9 

10.394 2.000 2.000 24.690 9.250 15,0 7,3 5,8 

2.255 1.480 1.500 7.264 7.500 3,2 5,4 4,3 

3,09 1,31 1,43 1,74 1,43 , 

-15,8 

-28,1 

- 8,1 

5,5 

0,0 

0,0 

Tabela 22: Stopnje rasti fizičnega obsega industrijske proizvodnje po proizvodnih grupacijah 

- stopnje rasti v % 

1981-1985 
ocena 

1986-1990 

Industrija skupaj 
v tem: 
Industrija brez energetike 
Predelava kovin 1) 
Surovinske dejavnosti 
v tem: - metalurgija 2) 

- nekovine in gradbeni 
material 

- druge surovinske 
dejavnosti 3) 

Ostala industrija 

2,5 

2.2 
2,9 
1.3 
1 ,9 

- 0,4 

1,9 
2,1 

3,4 

3,3 
4,1 
2,7 
3,3 

3.0 

2.1 
2,9 

1)Zajema kovinsko predelovano 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 in 
plošč in proizvodnja in predelava papirja. 
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Tabela 23: Poraba energije, pomembnejših surovin in reprodukcijskega materiala 

Proizvod Merska 1980 1985 1990 
enota ocena 

Električna energija 
Rjavi premog 
Lignit 
Surova nafta 
Naftni derivati 
— za energetsko rabo 
— za neenergetsko rabo 
Zemeljski plin 
Koks 
Železova ruda 
Jekleni odpadki 
Surovo jeklo 
Končni izdelki črne metalurgije 
(vključno beton, jeklo) 
Betonsko jeklo 
Boksit 
Alumini j 
Kuhinjska sol-natrijev klorid 
Žveplova kislina 
Fosforna kislina 
Natrijev hidroksid 
Borati in perborati 
Natrijev tripolifosfat 
Metanol 
Formaldehid 
Toluen 
Ksileni (orto,meta,para) 
Fenol 
Stiren 
Kaprolaktam 
Sintetični kavčuk 
Naravni kavčuk 
Cement 
Opečni izdelki 
Apno 
Hlodi iglavcev 
Hlodi listavcev 
Celulozni les iglavcev 
Celulozni les listavcev 
Les za plošče iglavcev 
Les za plošče listavcev 
Drugi teh.les iglavcev 
Drugi teh.les listavcev 
Drva listavcev 
Žagan tropski les 
Plemeniti furnir 
Neoplemenitene iverne plošče 

tisoč MWh 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
mio Sm3 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 

tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t ^ 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 

tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč t 

tisoč kosov NF 
tisoč t 
tisoč t 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 
tisoč m3 

8.087 
1.627 
4.992 
2.260 
2.093 
1.871 

222 
512 
205 
291 
725 
783 

842 
140 
302 

53 
70 

125,4 
19.8 
43,2 
3,7 

6,43 
46,0 
79,7 
0,2 

19,7 
6,2 
1,25 
2,6 

12.9 
10,7 

1.290 
527.264 

278 
1.020 

578 
620 
268 
334 
345 
279 

62 
147 

21 
15 

320 

9.770 
2.100 
5.500 
1.841 
1.689 
1.435 

254 
880 
270 
330 
700 
825 

1 
433 

1 

820 
90 

290 
52 
60 

130 
30 
45 
29 
8,5 
46 
65 

6 
42 

7 
3,6 
9,5 

16 
13 

.350 

.000 
340 

.050 
620 
610 
340 
310 
440 
320 

40 
200 

25 
15 

340 

12.070 
2.500 
5.865 
1.720 
1.577 
1.267 

310 
1.250 

190 
220 
980 

1.000 

950 
115 
310 

75 
70 

140 
35 
45 
35 

11 
50 
75 

8 
46 

9 
5 

12 
18 
16 

1.500 
450.000 

360 
1.040 

620 
640 
390 
295 
405 
270 

60 
210 

30 
15 

370 
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j O v 

Proizvod 
TfJVO 1 

Merska 
enota 

1980 1985 
ocena 

1990 

Vlaknene plošče tisoč m3 
Žagan les iglavcev tisoč m3 
Žagan hrastov les tisoč m3 
Žagan bukov les tisoč m3 
Žagan les drugih trdih listavcev tisoč m3 
Žagan les mehkih listavcev tisoč m3 
Celuloza tisoč t 
Lesovina tisoč t 
Polkemična celuloza tisoč t 
Stari papir tisoč t 
Bombažno vlakno tisoč t 
Volneno vlakno in česanec tisoč t 
Naravni polimeri (viskoza) tisoč t 
Sintetično vlakno tisoč t 
Ostala naravna vlakna tisoč t 
Goveja koža tisoč t 
Svinjska koža tisoč t 
Kože drobnice tisoč t 
Goveje usnje in cepljenec tisoč m2 
Svinjsko usnje, cepljenec, 
podloge in oblačilno usnje tisoč m2 

8 
482 

34 
145 

10 
11 

190 
83 

18,0 
6,0 

11,5 
30,0 
3,0 

14,0 
23,0 
0,8 

2.300 

1.100 

8 
600 

23 
200 

40 
13 

232 
80 

194 
22,0 
3,5 
8,0 

26,0 
3,0 

11 ,0 
23,0 

1 
2.100 

1.500 

8 
600 

23 
200 

40 
13 

237 
80 

223 
22,0 
6,0 
8,0 

40,0 
3,0 

14,0 
31,7 
1,2 

2.450 

2.100 

Tabela 25: Lesna bilanca 

- 000 m3 

1985 1990 

Skupna Gozd. 
poraba sort. 
lesa SRS 
1985 

Les— Sku— Dni- 
ni paj ge Uvoz 
ost. SRS repu- 
SRS blike 

Skupna 
poraba 
lesa 
1990 

Gozd. 
sort. 
SRS 

Les- 
ni 
ost. 
SRS 

Sku- 
paj 
SRS 

Dru- 
ge 
repu- 
blike 

Uvoz 

1. Les za mehansko 
predelavo skupaj 
od tega — iglavci 

- listavci 
2. Les za celulozo in 

plošče 
- les za celulozo 

skupaj 
od tegar-iglavci 

-listavci 
- les za plošče 

skupaj 
od tegar-iglavci 

-listavci 
3. Tehnični les za druge 

namene skupaj 
od tega - iglavci 

- listavci 
4. Drva-listavci-skupaj 
5. Vsa poraba - skupaj 

od tega - iglavci 
- listavci 

1.670 1.470 
1.050 1.050 

620 '420 

950 
610 
340 

750 
310 
440 

360 
320 

40 
200 

3.930 
2.290 
1.640 

320 
190 
130 

350 
40 

310 

360 
320 

40 
200 

2.700 
1.600 
1.100 

1.470 100 100 
1.050 - 

420 100 100 

100 420 150 380 
100 290 1 0 310 

130 140 70 

300 650 100 
270 310 - 

30 340 100 

360 - 
320 - 

40 - 
200 - - 

400 3.100 350 480 
370 1.970 10 310 

30 1.130 340 170 

1.660 
1.040 

620 

1.030 
640 
390 

700 
295 
405 

330 
270 
60 

210 
3.930 
2.245 
1.685 

1.360 
1.040 

320 

340 
210 
130 

260 
30 

230 

330 
270 

60 
210 

2.500 
1.550 

950 

105 
105 

295 
265 

30 

400 
370 

30 

1.460 
1.040 

420 

445 
315 
130 

555 
295 
260 

330 
270 

60 
210 

2.900 
1.920 

980 

100 

100 

180 
20 

160 

145 

145 

200 

200 

405 
305 
100 

425 605 
20 305 

405 300 
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Tabela 24: Posek in gozdna proizvodnja — v 000 m3 

1 9-85 

Povprecje 
1986-1990 

1 . Posek bruto 
-iglavci bruto 
-listavci bruto 

2. Gozdna proizvodnja neto 
-iglavci neto 
-listavci neto 

Tehnični les neto 
-iglavci neto 
—listavci neto 

Drva neto 

3. Blagovna proizvodnja 
gozdnih sortimentov neto 
-iglavci 
-li stavci 

Tehnični 
-iglavci 
-li stavci 

Drva 

les 

neto 
neto 

neto 
neto 
neto 

neto 

3.750 
2.050- 
1 .700 

3.240 
1 .740 
1 .500 

2.680 
1 .740 

940 

560 

2.700 
1 .600 
1 .1 00 

2.500 
1 .600 

900 

200 

3.600 
1 .980 
1 .620 

3.090 
1 .675 
1 .415 

2.515 
1 .675 

840 

575 

2.500 
1 .500 
1 .000 

2.300 
1 .500 

800 

200 

4. Neblagovna 
proizvodnja 
-iglavci 
-listavci 

Tehnični 
-iglavc i 
—listavci 

les 

neto 
neto 
neto 

neto 
neto 
neto 

540 
140 
400 

180 
140 

40 

590 

175 
415 

215 
175 

40 

Drva neto 360 375 
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Tabela 26: Rast fizičnega obsega storitev na 
področju prometa in zvez 

1981-1985 1986-1990 

Potniški promet 
Tovorni promet 
Promet skupaj 
PTT promet 
Promet in zveze skupaj 

5,9 
1,7 
2,0 

11,3 
3,4 

4,5 
3.7 
3.8 
8,0 
4,4 

Tabela 27: Obseg storitev prometnih dejavnosti 

enota 
mere 

1990 povprečna letna 
stopnja rasti 
1986-1990 

ŽELEZNIŠKI PROMET 
Blagovni promet 
Potniški promet 
CESTNI PROMET 
Blagovni promet 
Potniški promet• 
PDM0RSKI PROMET 
Blagovni promet 
ZRAČNI PROMET 
Potniški promet 
LETALIŠKI PROMET 
Potniški promet 
Blagovni promet 
PRET0V0RNI PROMET 
Blagovni promet 
LUŠKE PROMET 
Blagovni promet 
MESTNI PROMET 
Potniški promet 

mio tkm 4.283 4.660 
mio pkm 1.576 1.680 

mio tkm 3.650 3.930 
mio pkm 6.805 8.190 

mio tkm 29.900 36.780 

mio pkm 1.175 1.575 

000 potnikov 695 930 
ton 7.900 11.080 

000 iz. ton 10.720 17.265 

000 ton 3-400 4.000 

mio potnikov 189 253 

1,7 
•1,3 

1,5 
3,8 

4,2 

6,0 

6,0 
7,0 

10,0 

5,3 

6,0 

Tabela 28: Stopnje rasti fizičnega obsega 

kmetijske proizvodnje 

1981-1985 
(ocena) 

1986-1990 

Kmetijstvo skupaj 
v tem: 
- poljedelstvo 
- sadjarstvo 
- vinogradništvo 
- živinoreja 

1.6 
2,1 
1.7 
7,6 
1,9 

Ž,5 
3.7 
1.8 
1,7 
2,0 

Tabela 29: Proizvodnja pomembnejših 

kmetijskih proizvodov - v tisoč ton 
1985 (ocena) 

1990 1990 
tržna proizv. 

Pšenica 
Koruza 
Sladkorna pesa 
Hmelj 
Krompir 
Sadje 
Grozdje ■ Meso 1) - gove je 

- prašičje 
- perutninsko 

Mleko tržno (mio 1) 
Jajca konzumna (mio kosov) 

162 
285 
185 
4,0 
¥*3 84 

57 
51 
57 
69 

356 
150 

240 
390 
290 
4,5 
600 
110 
130 

61 
68 
71 

480 
170 

100 
120 
290 
130 

90 
. 90 54 

45 
70 

m 
170 

1) Prirast žive teže preračunan v meso na podlagi klavnosti ugotovljene 
ob zakolu živine. 

Tabela 30: Pomembnejši kazalci razvoja turizma 

1985 1990 Povprečna stopnja 
ocena predvi- rasti 

devanje 1986-1990 

Prenočitve vse v (000) 
- domače 
- tuje 
Nastanitvene zmogljivosti 
(število stalnih in 
pomožnih ležišč) 
Devizni priliv v mio C 
(celokupni) 

8.580 
4.953 3.627 

80.500 

240 

10.453 
5.523 
4.930 

97.500 

390 

4,0 
2.2 
6.3 

Tabela 32: Zaposleni v združenem in samostojnem osebnem delu 

1980 1985 
ocena 

1990 

- v tisočih 

Stopnje rasti v % 
1981-1985 1986-1990 

VSI ZAPOSLENI SKUPAJ 794,1 

Združeno delo skupaj 772,9 
Gospodarstvo 654,2 
v tem: - industrija in rudarstvo 348,6 

- kmetijstvo 11,0 
- ostalo gospodarstvo 294,6 

Negospodarstvo 118,7 
Samostojno osebno delo 21 ,2 

841,3 

814.3 
685,5 
370,5 
13,6 

301.4 
128,8 
27,0 

899.3 

864.4 
727,8 
395,1 
15,4 

317,3 
136,6 
34,9 

1,2 

1,0 
0,9 
1.2 
4.3 
0,5 
1,6 
5,0 

1,3 

1,2 
1.2 
1.3 
2,5 
1,0 
1.2 
5.3 
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Tabela 31: Gibanje prebivalstva - v tisočih 

Poprečna letna stopnja rasti 
1980 1985 1990 1981-1985 1986-1990 

ocena ocena 

Prebivalstvo - po registru 1) 1.901,2 
Prebivalstvo - stalno 2) 1.891,8 

Aktivno prebivalstvo skupaj 924,1 

Aktivni vključeni v delo 913,3 
od tega: 
Gospodarstvo 791,6 
— industrija in rudarstva 348,6 
— kmetijstvo 3) 102,1 
— ostalo gospodarstvo 340,0 
Negospodarstvo 121,7 

Registrirani nezaposleni 10,8 

1.952,2 2.014,8 0,5 0,6 
1.941,2 2.002,4 0,5 0,6 

967,6 1.018,6 0,9 1,0 

952,9 1.005,1 0,8 . 1,1 

820,6 865,8 0,7 1,1 
370,5 395,1 1,2 »1,3 
97,0 94,8 -1,0 -0,5 

353,1 375,9 0,8 1,3 
132,3 139,3 1,7 1,0 

14,7 13,5 6,4 -1,7 

1) Vključeno tudi prebivalstvo, ki je v SR Sloveniji začasno prisotno. 
2) Ocena Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. V tem podatku so vključeni tudi delavci na začasnem 

delu v tujini. 
3) Število aktivnih v samostojnem delu v kmetijstvu je ocena z upoštevanjem koeficienta ostarelosti; 

do vključno leta 1985 naj bi ta koeficient znašal 0,2488; za obdobje 1985-1990 naj bi ta koeficient 
znašal 0,2013. Število aktivnih v samostojnem osebnem delu naj bi po tem izračunu bilo v letu 1980 - 
91.170, v letu 1985 - 83.858 in leta 1990 pa 80.320 oseb. Tako popravljena ocena vpliva tudi na-seštevek 
aktivnega prebivalstva vključenega v delo in vsega aktivnega prebivalstva. 

Tabela 33: Produktivnost dela v gospodarstvu 
- cene 1985 
- v tisoč din 

1980 1985 
ocena 

1990 

Povprečna letna 
stopnja rasti 
1981-1985 

ocena 

Povprečna letna 
stopnja rasti 

1986-1990 

Družbeni proizvod na 
aktivnega v vsem 
gospodarstvu 
Družbeni proizvod na 
zaposlenega v gospodarstvu 
združenega dela 
Družbeni proizvod na 
zaposlenega v industriji 
in rudarstvu 

2.315,3 2.240,6 2.525,9 

2.579,4 2.482,8 2.777,4 

2.452,4 2.493,4 2.844,7 

- 0,7 

- 0,8 

0,3 

2,4 

2,3 

2,6 
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Tabela 34: Delavci v združenem delu po strokovni izobrazbi 

ŠTEVILO STRUKTURA v 

f~\ 1981 1985 1) 1990 1) 1981 1985 1990 
ocena ocena 

SKUPAJ 789.697 814.300 - 864.400 100,0 100,0 100,0 

Visoka 36.892 ■ 43.158 52.728 4,7 5,3 - 6,1 
Višja 37.861 47.229 60.508 " 4,8 5,8 7,0 
Srednja 4—letna in VKV 158.4^1 176.703 204.863 20,1 21,7 23,7 
Srednja 3~let. ali KV 225.238 238.590 261.913 28,5 29,3 30,3 
Nižja, HCV in NKV 331.275 308.620 284.388 41,9 37,9 32,9 

1) Ocena za leto 1985 in plan 1990 sta izračunana za letno povprečje 

Tabela 35: Zajetje prebivalstva v vzgojo in 

izobraževanje Število v tisoč 

STRUKTURA v % 
1985 1990 1985 1990 

OSNOVNA ŠOLA 
v tem: 
- celodnevna osnovna 

šola 
- podaljšano bivanje 
SREDNJE ŠOLE (15-19 let) 
VIŠJE IN VISOKE ŠOLE 
(20-24 let) 

223,0 222,0 100,0 100,0 

34,0 40,0 
26,0 20,0 
84,0 86,0 

20,0 22,0 

1^,0 
11 ,0 
59,0 

14,0 

Tabela 36: Nekateri kazalci na področju 
raziskovalnega dela 

1985 
ocena 

1986 

18,0 
9,0 

60,0 

15,0 

1990 

1. Število raziskovalcev 5000 5150 6600 
2. Kader .na usposabljanju 700 2000 
3. Celotna sredstva za 

raziskovalno dejavnost 
v družbenem proizvodu 
(v %) 1';48 1,55 2,45 

4. Združena sredstva (s 
prispevno stopnjo preko 
raziskovalnih skupnosti) 0,38 0,53 0,68 

Tabela 37: Projekcija števila otrok 

v organiziranem družbenem varstvu 

Tabela 38: Projekcija števila oskrbovancev 

v splošnih socialnih zavodih 

Poprečna 
letna stopnja 
ras\i 
1986-1990 

1985 1990 (%) 

Oskrbovanci 
Osebe stare nad 65 
let (- v tisočih) 
Delež oseb starih 
nad 65 let v 
splošnih socialnih 
zavodih 

9.500 10.000 

189,1 190,1 

5 5,3 

0,9 

Tabela 39: Projekcija števila upravičencev do 
družbeno denarnih pomoči kot edinega ali 
dopolnilnega vira preživljanja 

1985 1990 

Število upravičencev 
do DDP — edini vir 3.200 3.330 
Število upravičencev 
do DDP - dopolnilni 
vir 8.180 9.030 

Povprečna 
stopnja 
rasti 
1986/1990 

(%) ' 

,°»7 

2,0 

1985 1990 

Poprčna letna 
stopnja rasti 

1986/1990 
(%) 

Število otrok 
Generaci je 
otrok starih 
od 8 mesecev 
- do 5 let 
1 zajetja 

80.000 

171.200 
47,0 

3.330- 

159.960 
55,0 

2,0 > 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o strokovnih naslovih (ESA-749) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 18. 
9. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O STROKOVNIH NASLOVIH. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

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

je na podlagi 85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije določil, da bosta kot njegova 
predstavnika pri skupščinskih delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega svetk in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, 

- Franci PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

1. člen 
V zakonu o strokovnih naslovih (Uradni lisi SRS, št. 21/71) 

se 2. člen dopolni z novo točko, ki se glasi: 
»15. na Medicinski fakulteti 
- na odseku za medicino ... doktor medicine 
- na odseku za stomatologijo ... doktor stomatologije« 

2. člen 
Pravico do strokovnega naslova »doktor medicine« ozi- 

roma »doktor stomatologije« ima tudi oseba, ki si je pridobila 
strokovni naslov »zdravnik« oziroma »zobni zdravnik« po 
zakonu o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni 
list FLRJ, št. 13/63). 

3. člen 
Na zahtevo in na stroške osebe iz prejšnjega člena, ki je 

diplomirala na medicinski fakulteti ljubljanske univerze, bo ta 

fakulteta izdala diplomo o doseženi izobrazbi s strokovnim 
naslovom »doktor medicine« oziroma »doktor stomatolo- 
gije.« 

Diploma iz prejšnjega odstavka se lahko izda le pod pogo- 
jem, da se prej izdana diploma vrne oziroma se proglasi za 
neveljavno. 

4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se glede strokovnega 

naslova »zdravnik« in »zobni zdravnik« v SR Sloveniji prene- 
hata uporabljati 4. in 5. točka 5. člena zakona o strokovnih 
naslovih in akademskih stopnjah. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. julija 1985 
sprejela predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pa zadolžil, da pripravi predlog 
zakona, pri čemer naj prouči in ustrezno upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles zborov ter skupščine in 
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona preučil vsa 
stališča, pripombe in predloge, ter jih v celoti upošteval. 

2: Ob obravnavi predloga za izdajo in osnutka zakona je bilo 
večkrat opozorjeno na potrebo celovitega reševanja proble- 
matike strokovnih naslovov. Kot so sedanje spremembe in 
dopolnitve neizogibna prilagoditev sklenjenemu dogovoru 
med republikami in avtonomnima pokrajinama o strokovnem 
naslovu diplomantov medicinskih fakultet, pa je celovito reše- 
vanje onemogočeno zaradi prepočasnega dogovarjanja v 
jugoslovanskem okviru o enotnih izhodiščih za določanje 
strokovnih naslovov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za 

ta namen pripravil in predložil Medrepubliški-pokrajinski 
komisiji za reformo izobraževanja delovni osnutek dogovora 
o enotnih načelih za določanje strokovnih naslovov za vsa 
področja visokošolskega izobraževanja v SFRJ. 

3. V osnutku zakona je bilo predvideno, da bi se postopek 
zamenjave diplomskih listin, ki se opravi na zahtevo oseb, ki 
so ali bi lahko (veliko število diplomantov iz protesta ni prev- 
zelo diplom) dobile diplomo medicinske fakultete s strokov- 
nim naslovom na podlagi zakona o strokovnih naslovih in 
akademskih stopnjah (Uradni list FLRJ, št. 13/63), uredil s 
posebnim navodilom, ki bi ga izdal Republiški komite za 
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo. V razpravi o osnutku 
se je izkazalo, da je mogoče osnovne pogoje za zamenjavo 
listin ustrezno urediti s samim zakonom in posebno navodilo 
v tem smislu ni smotrno. 

Skladno z mnenji v skupščinskih odborih in v soglasju z 
medicinsko fakulteto je v predlogu zakona določeno, da 
gredo stroški takšne zamenjave diplomske listine v breme 
osebe, ki je zamenjavo zahtevala. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za narodnosti 

PREDLOG POROČILA 

o uresničevanju posebnih pravic 

pripadnikov italijanske in madžarske 

narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 

1981-1990 (ESA-808)* 

Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti je na 23. 
seji dne 22. 10. 1985 določila besedilo: 

- POROČILA O URESNIČEVANJU POSEBNIH PRAVIC 
PRIPADNIKOV ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNO- 
STI V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1981-1985, 

ki vam ga pošilja v obravnavo na podlagi 149. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Komisija za narodnosti je določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih deiovnih teles sodelo- 
vali: 

Drago Žerjal, predsednik Komisije za narodnosti, Sil- 
vano Sau, podpredsednik Komisije za narodnosti, Tibor 
Fule, podpredsednik Komisije za narodnosti. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti je na svoji 
seji dne 22. oktobra 1985 določila besedilo poročila o uresni- 
čevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 in ga na 
podlagi 315. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije pred- 
laga v obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije. Poročilo 
bo prevedeno v italijanski in madžarski jezik. 

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je obravnavala uresničevanje 

posebnih pravic pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti v SR Sloveniji leta 1977 in ob tem sprejela »Sta- 
lišča, priporočila in sklepe o uresničevanju posebnih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v 
SR Sloveniji« (v nadaljnjem besedilu: »Stališča 77«), Leta 
1981 je v širšem poročilu ugotovila, kako so odgovorni dejav- 
niki stališča uresničevali v preteklem petletnem obdobju in pri 
tem posebej opozorila, da so »Stališča 77« še nadalje aktu- 
alna in da jih je potrebno dosledno uresničevati. 

»Stališča 77« (Uradni list SRS, št. 11/77) in skupščinsko 
poročilo o uresničevanju teh stališč iz leta 1981 so bili tudi 
podlaga za pripravo poročila o uresničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti SR Slovenije 
v obdobju 1981-1985. 

Poročilo sta izdelela Komisija Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelova- 
nju s Komisijo Predsedstva Republiške konference SZDL Slo- 
venije za narodnosti in mednacionalne odnose, samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi družbenih dejavnosti, samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi za prosveto in kulturo pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti, skupščinami 
občin na narodnosto mešanih območjih in drugimi dejavniki. 

Poročilo izhaja predvsem iz naslednjih načel: 
- enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije je med 

temeljnimi principi naše ureditve. Temelje enakopravnosti in 
sožitja so jugoslovanski narodi in narodnosti zgradili v NOB, 
vgrajeni so bili v programe OF in sklepe AVNOJ; 

- narodnostna politika je naravnana v varstvo in ohranitev 
obstoja narodnostnih skupnosti. Izhaja iz stališča, da je treba 
pripadnikom narodnosti kot homogenim etničnim skupinam 
in kot kolektivnemu subjektu zagotovili tako nacionalno kot 
demokratično enakopravnost z večinskim narodom; 

- obstoj nacodnosti in odgovornosti zanje ni samo jezi- 
kovno kulturno, ampak tudi razredno vprašanje, to je vpraša- 
nje obvladovanja in razvoja proizvajalnih sil in proizvodnih 
odnosov, vključno z razpolaganjem ustvarjenih viškov vred- 
nosti. V afirmaciji socialističnega samupravljanja, ki presega 
načelo zagotavljanja splošnih človekovih pravic in svoboščin 
in uveljavlja pravice po delu in rezultatih dela, se pripadniki 
narodnosti enakopravno z drugimi občani in delovnimi ljudmi 
vključujejo v samoupravne odnose v združenem delu in v 
ožjih in širših družbenopolitičnih skupnostih, kjer živijo in 
delajo. Na ta način uresničujejo svoje interese, pravice in 
dolžnost in svoj ustavni položaj tudi kot narodnosti; 

- pripadniki narodnosti imajo na celotnem območju, kjer 
avtohtono živijo kot homogena etnična skupina, zagotovljen 
tak pravni položaj, da so v smislu svoje nacionalne afirmacije 
enakopravni z večinskim narodom. Na teh principih temeljijo 
posebne pravice narodnosti, opredeljene v ustavi in zakonih. 
Ob tem je preimenovanje manjšin v narodnosti odraz korenite 
preobrazbe v odnosih med večino in manjšino, ki vodi v 
enakopravno skupno življenje in delo, sodelovanje in povezo- 
vanje; 

- s tem, da so naši narodi in narodnosti skupaj prevzeli 
odgovornost za lastni in skupni razvoj, je bila posebej oprede- 
ljena odgovornost večinskega naroda za vsestranski razvoj 
narodnosti, ne glede na njihovo število in ne upoštevajoč 
načela recipročnosti. Ob tem ko večinski narod nosi predv- 
sem skrb za uveljavljanje ustavno opredeljenih posebnih pra- 
vic narodnosti, pa imajo tudi sami pripadniki narodnosti 
lastno odgovornost za reševanje vprašanj svojega položaja in 
razvoja; 

- za varstvo narodnostnega značaja, zagotavljanje enako- 
pravnega položaja in pospeševanje vsestranskega napredka 
narodnosti na območjih, kjer pripadniki narodnosti avtohtono 
živijo, zagotavljajo delovni ljudje in občani SR Slovenije v 
okviru sprejetih normativnih aktov ustrezna materialna ozi- 
roma finančna jamstva. Izraz načela o posebnem varstvu 
narodnosti kot celote so posebne pravice na tistih področjih, 
ki so posebej pomembna za ohranitev in razvoj narodnost- 
nega značaja. Posebne pravice narodnosti se uveljavljajo v 
samoupravnih interesnih skupnostih za prosveto in kulturo 
pripadnikov narodnosti in prek njih. Samoupravne skupnosti 
omogočajo pripadnikom narodnosti, da razvijajo nacionalno 

* Poročilu je bila priložena še vrsta prilog in tabel, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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kulturo, vzgojo in izobraževanje v lastnem jeziku, razvoj 
narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja 
ter založništva in da razvijajo stike z matičnim narodom. Na 
narodnostno mešanih območjih se zagotavlja individualna in 
funkcionalna dvojezičnost večinskega naroda in pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti; 

- narodnosti pojmujemo kot dejavnik sodelovanja s sosed- 
njima državama, z Italijo in Madžarško; pri tem položaj narod- 
nosti nikoli ni bil odvisen od kvalitete in stopnje teh odnosov, 
ker so narodnostne pravice naločljiva sestavina razvoja naše 
socialistične samoupravne skupnosti. Pravice pripadnikov 
narodnosti si prizadevamo uresničevati tudi na temelju dekla- 
racij OZN in Helsinške listine, Osimskih sporazumov, doku- 
mentov neuvrščenosti ter v okviru sožitja ter širših prizade- 
vanj za popuščanje napetosti in za sodelovanje v Evropi; 

- SR Slovenija v skladu s svojimi ustavnimi obveznostmi in 
pristojnostmi posveča v okviru koncepta policentričnega 
gospodarskega razvoja posebno pozornost gospodarskemu 
napredku obmejnim narodnostno mešanim območjem na 
Obali in Pomurju, zlasti manj razvitim območjem. To prispeva 
k stabilnosti poselitve in socialne mobilnosti italijanske in 
madžarske narodnosti. 

K takemu razvoju obmejnih območij pomembno prispeva 
tudi obmejno gospodarsko sodelovanje s sosednjo Republiko 
Italijo in LR Madžarsko. Pri tem daje SR Slovenija prednost 
višjim in dolgoročnejšim oblikam gospodarskega sodelovanja 
in proizvodnega povezovanja med gospodarskimi organizaci- 
jami na obeh straneh meje. 

V obdobju, ki ga zajema poročilo, je bilo za pripadnike 
italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji nekaj 
pomembnih dogodkov, med njimi predvsem: 
- leta 1983 VIII. srečanje narodnosti sosednjih dežel v 

Moravcih z osrednjo temo - informiranje narodnosti; 
- italijanska narodnost je leta 1984 s številnimi prireditvami 

in dogajanji proslavila 40-letnico delovanja Unije Italijanov za 
Istro in Reko, svoje najširše frontne organizacije. Slavila je 
tudi 40-letnico dnevnika La voce del popolo, namenjenega 
italijanski narodnosti v SR Hrvatski in SR Sloveniji; 

- lani je minilo 25 let od začetka uvajanja dvojezične vzgoje 
in izobraževanja na narodnostno mešanem območju 
Pomurja. Pomen dvojezičnega šolstva za doseženo stopnjo 
medsebojnega sporazumevanja med ljudmi, ki tukaj živijo in 
ustvarjajo, daleč presega pedagoški, jezikovni in kulturni 
vidik. Širša družbena skupnost je tej obletnici posvetila 
ustrezno pozornost; 

- ob širši jugoslovanski udeležbi je bila leta 1984 v Ljub- 
ljani v organizaciji Društva za porabno jezikoslovje SR Slove- 
nije, Inštituta za sociologijo, Univerze Edvarda Kardelja in 
Inštituta za narodnostna vprašanja tudi konferenca o indivi- 
dualnih in družbenih razsežnostih dvojezičnosti; 

- skupna izjava kraško-obalnega sindikalnega sveta in 
tržaškopokrajinskega odbora sindikata CGIL marca 1985 v 
Izoli o prizadevanjih za utrditev vloge narodnostnih skupnosti 
na vseh področjih družbenega življenja in še posebej v delov- 
nih okoljih; 

- srečanje narodnosti sosednjih dežel v Rovinju novembra 
1984 je bilo deležno velike pozornosti doma in v tujini. 

II. DOSEŽENI REZULTATI IN PROBLEMI 
PRI IZVAJANJU »STALIŠČ, PRIPOROČIL 
IN SKLEPOV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
O URESNIČEVANJU POSEBNIH PRAVIC 
PRIPADNIKOV ITALIJANSKE IN MADŽARSKE 
NARODNOSTI V SR SLOVENIJI« (»»Stališča 77«) 

1. Usklajevanje zakonov in drugih aktov 
Skupščine SR Slovenije 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je v času, ki ga 
zajema poročilo, obravnavala in sprejela številne zakone in 
druge akte, v katerih je bil posebej izražen in opredeljen 
interes narodnosti, ki je bil ugotovljen v delegatskih razpravah 
in dogovorih. V postopkih sprejemanja posameznega pred- 
pisa v zborih skupščine se praviloma ugotavlja, ali je 
potrebno, da se posebej opredelijo tudi pravice in interesi 
pripadnikov narodnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z drugimi 
organi in organizacijami sprejel ustrezne akte, v katerih so 
urejena tudi nekatera vprašanja v zvezi z zagotavljanjem 
posebnih pravic narodnosti. 

Obravnavani in sprejeti zakoni in drugi splošni akti bodisi 
na novo urejajo bodisi dopolnjujejo ali izboljšujejo pogoje, v 
katerih se uresničujejo posebne pravice pripadnikov narod- 
nosti.' 

Obsežni in vsestranski programi Skupščine SR Slovenije v 
obravnavanem obdobju kažejo, da se je pomemben del zako- 
nodajno-pravnega dela, povezanega z uresničevanjem poseb- 
nih pravic narodnosti, sklenil, še doslednejše pa je treba 
uresničevati zakone, dogovore in druge akte, ki opredeljujejo 
načine in pogoje uresničevanja posebnih pravic narodnosti in 
obveznosti posameznih dejavnikov. 

2. Odredbe občinskih statutov na narodnostno 
mešanih območjih o posebnih pravicah 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 

»Stališča 77« so bila nedvomno velika spodbuda in usmeri- 
tev za dopolnjevanje občinskih statutov s konkretizacijo 
posebnih pravic pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

V obdobju, ki ga zajema poročilo, so bile s statutarnimi 
določbami natančneje opredeljene vsebina in pristojnosti SIS 
za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma mad- 
žarske narodnosti, kadar nastopajo kot četrti zbor občinskih 
skupščin. Samoupravne interesne skupnosti za prosveto in 
kulturo pripadnikov obeh narodnosti obravnavajo in dajejo 
stališča k družbenim razvojnim načrtom občine, enakopravno 
z drugimi zbori obravnavajo kadrovska vprašanja, poklicno 
usmerjanje, pripravo popisov prebivalstva, politiko zaposlova- 
nja, poklicno usmerjanje in vsa druga vprašanja, ki so kakor- 
koli povezana z obstojem in razvojem italijanske in madžarske 
narodnosti, ki avtohtono živita na Obali oziroma v Prekmurju. 

Pobuda, vsebovana v »Stališčih 77«, naj bi občine narod- 
nostno mešanih območij v svojih statutih podrobneje oprede- 
lile pristojnosti, delo in vlogo občinskih komisij za narodnosti, 
se je v praksi različno uresničevala. Obalne občine to 
področje opredeljujejo v odlokih o delovnem področju in 
sestavi komisij, občini Murska Sobota in Lendava pa v poslov- 
nikih občinskih skupščin. 

Na območju, kjer žive pripadniki madžarske narodnosti, 
opredeljujeta občinska statuta obvezno uvajanje madžar- 
skega jezika v srednjo šolo ter izvajanje nekaterih dvojezičnih 
VIP usmerjenega izobraževanja. Ta določila se dosledno izva- 
jajo kljub težavam, ki so povezane s financiranjem pa tudi 
normativi in delovanjem šol. Določb o obveznem uvajanju 
dvojezičnosti v vrtce na narodnostno mešanem območju sta- 
tuta ne vsebujeta, vendar se dvojezičnost povsod izvaja. Oba 
občinska statuta pa določata in konkretizirata uporabo mate- 
rinega jezika obeh narodnosti v javnem in družbenem živ- 
ljenju. 

Statutarne določbe narodnostno mešanih občin zavezujejo 
državne organe, OZD in njihove delovne enote, SIS in druge 
samoupravne organizacije, krajevne skupnosti ter družbeno- 
politične organizacije, ki imajo sedež na narodnostno meša- 
nem območju občine, da poslujejo s pripadniki narodnosti, 
njihovimi organizacijami in društvi v jeziku narodnosti. 

Tudi kadar sedež državnega organa ali organizacije, ki 
izvršuje javna pooblastila oziroma opravlja družbeno službo, 
ni na narodnostno mešanem območju, mora organ upoštevati 
načelo enakopravnosti jezikov. To načelo velja glede območja 
delovanja, ne pa sedeža organa oziroma organizacije, glede 
funkcije in pristojnosti organa in ne lokacije. Zato je treba v 
primeru, daje možno uveljavljanje določenih pravic in intere- 
sov le v enem organu ali organizaciji - in se torej njegovo 
oziroma njeno funkcionalno območje razteza tudi na narod- 
nostno mešano območje, zagotoviti, da ta organ oziroma 
organizacija deluje skladno z načelom enakopravnosti jezikov 
narodnosti, ne glede na to, kje je njegov oziroma njen sedež. 

Enakopravnost jezika, uresničena z javnimi napisi v jeziku 
matičnega naroda in v jeziku narodnosti, je opredeljena v 
statutih, konkretizirana pa z odlokom o dvojezičnih napisih 

1 V prilogi k poročilu je podan pregled sprejete zakonodaje za obdobje 
1977-1985 (do 30. junija). 
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(Lendava in Murska Sobota) oziroma odlokom o izobešanju 
zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij 
(Koper), ali v drugih odlokih, s katerimi se med drugim ureja 
tudi enotni videz javnih napisov, firm, plakatiranje, izobešanje 
transparentov ali postavljanje reklamnih omaric, kažipotnih 
tabel, dopolnilnih prometnih znakov v obeh jezikih, izobeša- 
nje zastav narodnosti in podobno. 

S statuti narodnostno mešanih občin se določa izvirna 
uporaba priimkov in imen pripadnikov obeh narodnosti, skle- 
panje zakonskih zvez in izvajanje dvojezičnosti v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki delujejo na 
narodnostno mešanem območju. 

Lahko ugotovimo, da je formalno usklajevanje občinskih 
statutov s »Stališči 77« v glavnem končano. Ne moremo pa 
biti zadovoljni z opredelitvami o enakopravnosti narodnosti v 
samoupravnih aktih OZD, in statutih KS, temeljnih samou- 
pravnih skupnostih in drugih organizacij, kjer so določila 
pomanjkljiva ali pa jih sploh ni, čemur sledi tudi praksa. Poleg 
ustreznih priporočil občinskih skupščin narodnostno meša- 
nih območij, ki niso bistveno spremenila stanje, bi se morali v 
to vključiti tudi občinski družbeni pravobranilci. 

3. Delegatski sistem in narodnosti 
Delegatski sistem predstavlja trajno osnovo delovanja in 

vključevanja italijanske in madžarske narodnosti v družbeno, 
ekonomsko, kulturno ter politično dogajanje na narodnostno 
mešanih območjih, kakor tudi širše v okviru skupnosti občin, 
republike in federacije. Pripadniki obeh narodnosti so prek 
svojih samoupravnih interesnih skupnosti ter prek delegacij v 
organizacijah, ki so posebnega pomena za narodnosti, vklju- 
čeni v vse oblike delegatskega sistema in odločanja v družbe- 
nopolitičnih skupnostih in organizacijah, v samoupravno inte- 
resnih skupnostih, v krajevni samoupravi in v organih samou- 
pravljanja v združenem delu. 

Delegatski sistem je podlaga tudi za notranjo organizira- 
nost organizacij in društev italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. To omogoča prisotnost in prepletanje interesov 
narodnosti v širšem družbenem okolju in zagotavlja, da je 
narodnost kot celota vključena v sistem odločanja. Ta 
pomembni vidik delovanja je bil še posebej prisoten ob zad- 
njih splošnih volitvah leta 1982, ko so pripadniki narodnosti 
volili svoje delegate v samoupravne interesne skupnosti pri- 
padnikov narodnosti hkrati s splošnimi volitvami. Kadrovska 
politika pripadnikov narodnosti je postala tako resnični izraz 
frontovske kadrovske politike, ki je zajela celoto notranjih in 
splošnih družbenopolitičnih razmer, prispevala k zelo široki 
aktivnosti vseh družbenih dejavnikov in pomenila ter dodatno 
utrdila in pospešila proces podružbljanja narodnostne pro- 
blematike na narodnostno mešanih območjih. Na ta način bo 
potrebno tudi v prihodnje usklajeno in kontinuirano obliko- 
vati kadrovsko politiko pripadnikov narodnosti, upoštevajoč 
celotni kadrovski potencial italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

V konkretnem delovanju delegatskega sistema ugotavljamo 
znotraj posamezne narodnosti še vedno nekatere pomanjklji-, 
vosti, ki delno onemogočajo doslednejšo in učinkovitejšo 
akcijo delegatov v njihovih delegatskih okoljih in skupščinah, 
hkrati pa ovirajo tudi ustrezno povezavo s samo delegatsko 
bazo. 

Nujno sodelovanje med SIS pripadnikov narodnosti in 
občinskimi SlS-i družbenih dejavnosti še vedno ni dovolj 
zaživelo, in to predvsem pri skupnem načrtovanju in uveljav- 
ljanju interesov narodnosti na vseh tistih področjih, ki so 
življenjskega pomena za obstoj in razvoj narodnosti. V prir 
hodnje bo potrebno v okviru delegatskega sistema zagotoviti, 
da bodo interesi narodnosti v večji meri vključeni v programe 
občinskih SIS družbenih dejavnosti. 

Nedosledna uporaba jezika narodnosti, pomanjkljiva dvoje- 
zičnost v delovanju krajevne samouprave in samoupravnih 
interesnih skupnosti pomenita za delegata narodnosti 
dodatne obremenitve in ovirata njegovo celovito vključevanje 
v delo skupščin družbenopolitičnih in samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Ob doslednejšem upoštevanju statutarnih 
določil o dvojezičnosti pa bi prispevale k aktivnejšemu in 
ustvarjalnejšemu vključevanju pripadnikov narodnosti v dele- 
gatsko odločanje predvsem vsestransko usklajene in pri- 
merne kadrovske odločitve že od SIS za prosveto in kulturo 
narodnosti naprej. 

4. Delovanje organov in organizacij narodnosti 

a) Samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo 
narodnosti (vloga SIS narodnosti v skupščinskem sistemu) 

Samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo 
narodnosti so oblika neposrednega vključevanja pripadnikov 
narodnosti v skupščinski sistem. Pomenijo izjemno rešitev 
uresničevanja pravic in interesov, pomembnih za obe narod- 
nosti, in jih zato ni mogoče uveljavljati le v splošnih oblikah in 
načinih samoupravnega delegatskega sistema. S samupravno 
interesno skupnostjo za prosveto in kulturo je pripadnikom 
narodnosti omogočeno, da tudi sami neposredno prevzemajo 
del odgovornosti za ohranitev in razvoj svojih etničnih značil- 
nosti in tudi odgovornost, da avtentično oblikujejo in izražajo 
svoje posebne interese. 

V obdobju, ki ga zajema poročilo, so bili pripadniki italijan- 
ske narodnosti samoupravno organizirani v štirih samouprav- 
nih interesnih skupnostih za prosveto in kulturo, pripadniki 
madžarske narodnosti pa v dveh. Leta 1985 je madžarska 
narodnost praznovala 10-letnico delovanja svojih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo v Lendavi in 
Murski Soboti. Samoupravne interesne skupnosti so se sicer 
enakopravno vključevale v delo občinskih skupščin in kot 
četrti zbor odločale o zadevah, ki so pomembne za narodnost, 
vendar bo treba to ustavno načelo še dosledneje izpeljati. Še 
vedno so bile - razen v kulturnih skupnostih - premalo 
prisotne pri odločanju v občinskih samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti. Njihov neposredni vpliv na 
oblikovanje in skupno odločanje o programih posameznih 
občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, ki naj bi vklju- 
čevali tudi posebne interese narodnosti na narodnostno 
mešanih območjih, še vedno ni dovolj uveljavljen. 

Samoupravne interesne skupnosti pripadnikov narodnosti 
so opravljale tudi pomembno poslanstvo za širitev dobrih 
odnosov z obmejnimi območji sosednjih držav. 

Samoupravne interesne skupnosti pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti so v obdobju 1981-1985 obravna- 
vale vrsto vprašanj, ki se nanašajo na specifično problematiko 
obeh narodnosti, obravnavale pa so tudi vprašanja, ki zade- 
vajo urejanje prostora, otroško varstvo, uresničevanje dvoje- 
zičnosti in stike z matičnima narodoma, tisk in sredstva jav- 
nega obveščanja, založništvo in vlogo samoupravnih interes- 
nih skupnosti pri uveljavljanju delegatskega sistema. 

b) Unija Italijanov za Istro in Reko 
Osrednja organizacija Italijanov v Jugoslaviji - Unija Italija- 

nov za Istro in Reko - je leta 1984 praznovala 40-letnico 
delovanja. Ustanovljena je bila že med NOB in je odraz 
zavestne razredne opredelitve za socialistično Jugoslavijo. 
Kot sestavni del Socialistične zveze uspešno organizira pri- 
padnike italijanske narodnosti kot skupnost in ne kot posa- 
meznike. Samoupravne interesne skupnosti pripadnikov itali- 
janske narodnosti in institucije posebnega interesa za pripad- 
nike narodnosti predstavljajo volilno osnovo za Unijo Italija- 
nov za Istro in Reko. Te organizacije opravljajo široko kul- 
turno in družbeno dejavnost v občinah, v katerih delujejo, in 
oblikujejo svoje delovne programe na osnovi programov 
SZDL in v skladu s specifičnostmi, ki so značilne za obstoj in 
razvoj skupnosti. Unija deluje kot povezovalni dejavnik za 
številna prosvetno-kulturna društva, informativno-založniško 
in drugo dejavnost Italijanov v SR Sloveniji in SR Hrvatski. 

V obravnavanem času je bila Unija posebej dejavna v vzpo- 
stavljanju in širjenju organiziranih stikov z matičnim naro- 
dom, prek katerih italijanska narodnostna skupnost ni zado- 
voljevala le svojih kulturno-jezikovnih potreb, ampak se je 
hkrati uveljavljala tudi kot sestavni del matičnega kulturnega 
ustvarjanja z lastnim prispevkom, obenem pa je želela biti tudi 
most in posrednik v komuniciranju in kulturni izmenjavi ter v 
sodelovanju dveh sosednjih dežel v širšem smislu. 

Unija je med drugim ustanoviteljica Centra za zgodovinske 
raziskave v Rovinju, ki sodi med najvažnejše institucije itali- 
janske narodnosti. Center, ki je s svojim dosedanjim delom 
opravičil pričakovanja in zastavil obsežno raziskovalno aktiv- 
nost na področju zgodovine Istre, vsekakor zasluži ustrez- 
nejšo finančno skrb. 

V okviru Unije delujejo v obalnih občinah Skupnosti Italija- 
nov kot frontne organizacije, ki poleg z ustavo predvidenih 
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samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske narodnosti prispevajo s številnimi 
akcijami, ki so kulturne, športne in druge narave, k uveljavitvi, 
ohranjanju in razvoju etničnih posebnosti, še posebej pa 
prispevajo k boljšemu medsebojnemu spoznavanju in razu- 
mevanju delovnih ljudi na obalnem in obmejnem območju. 

c) Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti 
Vloga in delo Komisije Skupščine SR Slovenije za narodno- 

sti so opredeljene v 370. členu ustave SR Slovenije, način dela 
in sestavo komisije pa konkretizira poslovnik Skupščine SR 
Slovenije v 182. in 183. členu. Po poslovniku šteje komisija 
dvanajst članov in je paritetno sestavljena - slovenski narod 
ter italijanska in madžarska narodnost so zastopani s po 
štirimi člani. Od januarja 1981 je imela komisija 34 sej s 
skupno 161 točkami dnevnega reda. Skupaj s Komisijo 
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose pa je obrav- 
navala možnosti sodelovanja italijanske in madžarske narod- 
nosti z matičnima narodoma glede na depozit in na iznos 
dinarjev pri prehodu državne meje z Madžarsko. 

Komisija za narodnosti je v okviru svojih pristojnosti oprav- 
ljala funkcijo usmerjevalca in pobudnika za reševanje zadev, 
ki zadevajo obe narodnosti. Poleg svojega delovnega pro- 
grama je komisija upoštevala tudi akcijski program, predvi- 
den v 13. točki »Stališč 77«. Poleg aktivnosti na zakonodaj- 
nem in nekaterih drugih področjih (glej točko 1 poročila) se je 
komisija zlasti zavzemala za organizirano spodbujanje stikov 
ob meji ter za krepitev in ohranjanje razmer, ki jih je Slovenija 
in s tem Jugoslavija vrsto let gradila ob meji z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko. Nekatera področja, kjer je bila komisija 
posebno dejavna: 

- Komisija je priporočila, da se v zakone s področja ureja- 
nja prostora vključi tudi elemente, ki s prostorskega vidika 
zagotavljajo varstvo narodnosti na dvojezičnih območjih; 

- v smislu »Stališč 77« je obravnavala analizo o prisotnosti 
informacij o italijanski in madžarski narodnosti v tisku večin- 
skega naroda. Dala je pobudo za posvetovanja s predstavniki 
tiska, radia in televizije z namenom, da bi bil večinski narod 
bolj poglobljeno in dnevno seznanjen tudi z dogajanji italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti; 

- opozarjala je na pomanjkljivosti dokumentov, predlože- 
nih v obravnavo Skupščini SR Slovenije v primerih, ko je. 
ugotovila, da premalo ali sploh ne upoštevajo pravic in intere- 
sov italijanske oziroma madžarske narodnosti; 

- stalno je spremljala uveljavljanje dvojezičnosti na narod- 
nostno mešanih območjih in obravnavala vprašanja zagotav- 
ljanja sredstev v ta namen; 

- sproti je uvrščala v obravnavo tudi pereča vprašanja vse 
večjih stroškov tiskanja glasil narodnosti, težav okrog TV 
signala madžarske RTV, pretvornika na Učki, oddaje Hidak- 
-Mostovi-Ponti RTV Ljubljana, oddaje v madžarščini na 
radiu Murska Sobota; 

- ob obravnavi problematike osebnih imen pripadnikov, 
madžarske narodnosti je dala pobudo, da se pripravi navo- 
dilo, ki naj starše in še posebej porodnice na narodnostno 
mešanih območjih seznani s pravicami glede vpisa imena in 
priimka njihovih otrok in ob tem zahtevala, da se ugotovi, ali 
je pri izbiri imen novorojenčkov prihajalo do kršitev; 

- večkrat je obravnavala pobudo Skupščine SR Srbije, da 
se v federaciji sklene dogovor o uporabi zastav narodnosti. 
Opredelila se je proti pobudi, izhajajoč iz ugotovitve, da je to 
vprašanje v SR Sloveniji že ustrezno urejeno v statutih občin 
in narodnostno mešanih območjih; 

- številne pripombe je posredovala k osutku dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije do leta 2000; 

- posebej se je zavzela za realizacijo tistega dela »Stališč' 
77«, ki terjajo za študente iz vrst narodnosti ob enakih pogojih 
prednost pri sprejemanju v študentske domove. Pri tem je 
odgovorne dejavnike ponovno opozorila, da so kadri zelo 
pomembni za obstoj in razvoj italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

Člani komisije so ves čas aktivno sodelovali tudi na drugih 
področjih, ki jih poročilo obravnava v posameznih poglavjih.. 

Komisija je pri svojem delu stalno sodelovala z Uradom 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za narodnosti in 
Komisijo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL za 
narodnosti in mednacionalne odnose. V obravnave posamez- 
nih vprašanj pa je vključevala tudi druge republiške organe in 
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organizacije, ki se ukvarjajo z narodnostno problematiko pa 
tudi raziskovalne, kulturne in številne druge institucije. 

č) Komisije občinskih skupščin za narodnosti na 
narodnostno mešanih območjih 

Za enakopravno vključevanje narodnosti v skupščinski 
sistem so poleg ustavne določbe o ustrezni obvezni zastopa- 
nosti narodnosti v delegacijah pomembne tudi komisije za 
narodnosti, ki kot stalna delovna telesa delujejo pri občinskih 
skupščinah. 

Dosedanja praksa delovanja komisij za narodnosti kaže, da 
so le-te ustrezno opredeljene kot stalno delovno telo občin- 
ske skupščine za obravnavo vprašanj, ki zadevajo narod- 
nostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti obeh 
narodnosti v Socialistični republiki Sloveniji. Komisije so 
skladno z ustavno določbo sestavljene dosledno paritetno. 
Čeprav sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
za prosveto in kulturo pripadnikov narodnosti še ni postalo 
vsakodnevna praksa, so znotraj delegatskega sistema in druž- 
benopolitičnih organizacij v občini komisije vseeno opravile 
pomembno delo. Spremljale so uresničevanje posebnih pra- 
vic narodnosti in o tem pripravljale analize in akcijske pro- 
grame ter s tem vplivale na uresničevanje »Stališč 77« in 
podrobneje opredeljenih stališč občinskih skupščin. Vse 
občinske skupščine na narodnostno mešanih območjih so 
razpravljale najmanj enkrat letno o narodnosti problematiki. 

Njihov vpliv na uresničevanje narodnostnih pravic v občin- 
skih skupščinah se kljub vidnim naporom vseh občinskih 
komisij za narodnosti, pridobljenim izkušnjam in podpori 
družbenopolitičnih organizacij še vedno premalo čuti. 

Razviti bodo morale učinkovitejše metode dela, terjati večjo 
odgovornost zborov občinskih skupščin in izvršnih svetov za 
izvajanje narodnostne politike. V poslovnikih, ki so bili predvi- 
deni v »Stališčih 77«, bo potrebno omogočiti komisijam za 
narodnosti večjo samostojnost in večje možnosto za njihovo 
sodelovanje z zainteresiranimi dejavniki. 

d) Urad Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti 

Urad za narodnosti deluje kot samostojna strokovna služba 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v skladu z zakonom o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Urad za narodnosti je v navedenem obdobju 
- opravljal strokovne naloge, ki se nanašajo na narod- 

nostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti; na stike med italijansko 
oziroma madžarsko narodnostjo in njunima matičnima naro- 
doma in na uresničevanje sprejete narodnostne politike SR 
Slovenije; 

- v svoj program dela vljučeval predvsem tiste zadeve, ki 
so potrebne za opravljanje dolžnosti, ki jih ima Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije do narodnosti, med temi spremljanje 
in analiziranje učinkov sprejetih odločitev, ki zadevajo obe 
narodnosti; 

- v sodelovanju z drugimi republiškimi organi opravljal 
naloge v zvezi s financiranjem narodnosti in sofinanciranjem 
s SR Hrvatsko v skladu z zakonom o proračunu SRS;2) 

- kot koordinator nalog republiških in občinskih organov, 
ki so povezane z uresničevanjem posebnih pravic narodnosti, 
je sodeloval z ustreznimi republiškimi in občinskimi uprav- 
nimi in drugimi organi in organizacijami, družbenopolitčnimi 

"ter drugimi organizacijami ter znanstvenimi ustanovami; 
- sodeloval z ustreznimi organi republik in pokrajin in z 

zveznimi upravnimi organi, katerih dejavnost zajema tudi 
vprašanja položaja in posebnih pravic narodnosti. 

5. Dvojezičnost in socializacija jezika narodnosti 
na narodnostno mešanih območjih 

Tudi v obravnavanem obdobju se je pospešeno uresniče- 
valo ustavno načelo enakopravnosti italijanskega in madžar- 
skega jezika na območjih, kjer poleg pripadnikov slovenskega 
naroda avtohtono žive tudi pripadniki italijanske in madžar- 
ske narodnosti. Kljub naporom, ki so bili v to vloženi, pa se 
individualna dvojezičnost hitreje razvija kot institucionalna. 

2 Glej prilogo 2. in 3. 
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Praksa kaže, da se kljub ustavnim, zakonskim in statutar- 
nim določilom pisna dvojezičnost izvaja dokaj nedosledno. 
Na nobenem področju, kjer je dvojezičnost obvezna, še niso 
zagotovljeni vsi dvojezični dokumenti. Brez odločnejših disci- 
plinskih in kazenskih ukrepov pri odgovornih subjektih, ki ne 
spoštujejo sprejetih norm, ni mogoče hitreje uveljavljati res- 
nične dvojezičnosti. Brez resnične dvojezičnosti delovnih 
ljudi in občanov tudi ne moremo govoriti o jeziku okolja, o 
socializaciji jezika, ki je kot živ jezik prisoten na vseh področ- 
jih družbenega in javnega življenja. 

Na področju uveljavljanja dvojezičnega poslovanja uprav- 
nih organov občinskih skupščin in v krajevnih skupnostih je 
dosežen velik napredek. Zaradi objektivnih težav, predvsem 
pa premajhne angažiranosti posameznih okolij, še vedno 
ostajajo nekatera določila o dvojezičnem poslovanju neizpol- 
njena. 

Nedorečenost, pomanjkanje posluha in občutka odgovor- 
nosti v odnosu do dvojezičnosti v nekaterih samoupravnih 
interesnih skupnostih na narodnostno mešanih območjih ter- 
jajo v prihodnje več doslednosti odgovornih dejavnikov. Pra- 
vosodni in drugi organi na narodnostno mešanih območjih, 
določenih s statuti občin Koper, Izola, Piran, Murska Sobota 
in Lendava, poslujejo ob pogojih ki jih določa zakon, dvoje- 
zično. Tako je pripradnikom italijanske in madžarske narod- 
nosti na narodostno mešanih območjih zagotovljen celoten 
postopek, vključno z odločbo, v italijanskem oziroma madžar- 
skem jeziku pod pogojem, da uporabljajo svoj jezik v po- 
stopku. 

Tudi sodni register na nardonostno mešanem območju se 
vodi v jeziku narodnosti, če je priglasitev za vpis podana v 
italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Sodišča upoštevajo 
na teh območjih določilo, da so dolžna opozoriti stranke - 
pripadnike narodnosti, da lahko uporabljajo svoj jezik, četudi 
je stranka - pripadnik italijanske oziroma madžarske narod- 
nosti - sprožila postopek z vlogo, napisano v slovenskem 
jeziku. Pripadnik narodnosti lako tako kljub vloženi vlogi v 
slovenskem jeziku izjavi, da bo v postopku uporabljal svoj 
jezik, ali pa se lahko izrecno odpove dvojezičnemu postopku 
oziroma postopku v svojem jeziku. Kljub tako širokim zakon- 
skim določbam praksa kaže, da se pripradnjki narodnosti, ki 
dobro obvladajo slovenski jezik, pogosto odločajo za posto- 
pek v slovenskem jeziku. 

V primerih, ko sodišča ne morejo neposredno voditi 
postopka v jeziku narodnosti, velika večina sodnikov pa ne 
obvlada dovolj jezika narodnosti, si sodiča pomagajo s sod- 
nimi tolmači, s čimer niso zagotovljene posebne pravice 
narodnosti o enakopravnosti jezika. V poslovanju s pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti uporablajo sodišča 
na narodnostno mešanih območjih dvojezične obrazce, dvo- 
jezične pa so tudi napisne table in drugi napisi ter pečati in 
štampiljke, ki so predpisani s sodnima poslovnikoma. 

Vsi stroški, ki nastajajo zaradi dvojezičnega poslovanja, 
gredo v breme sredstv pravosodnega organa in ne smejo 
bremeniti strank. 

Pri ostalih pravosodnih in drugih organih na narodnostno 
mešanih območjih (sodišča združenega dela, javna tožilstva, 
javna pravobranilstva, občinski sodnik za prekrške in druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja) so stopnja dvojezičnega 
poslovanja in problemi podobni. Rešitve so ustreznejše v 
primerih, ko je funkcionar pripadnik narodnosti ali pa dobro 
obvlada ta jezik. Tako je pri družbenih pravobranilcih samou- 
pravljanja; v okviru širokih pristojnosti, ki jih ima po zakonu 
družbeni pravobranilec samoupravljanja kot samostojni 
organ družbene skupnosti pri varovanju samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene lastnine, so postopki v jeziku 
narodnosti pogosti. Ne gre sicer za formalne postopke ali za 
izdajanje odločb, ampak za pogosto ustno pa tudi pisno 
kontaktiranje z namenom nudenja strokovne pomoči stran- 
kam - pripadnikom narodnosti s področja delovnih razmerij, 
dodelitev stanovanj in stanovanjskih posojil, kršitev delovnih 
obveznosti in s področja delitve sredstev za osebne dohodke. 

Brezplačna pravna moč za pripadnike narodnosti je tako 
kot za druge zagotovljena prek pravnih strokovnjakov pri 
Občinskih sindikalnih svetih in pri enotah temeljnih sodišč. 

Na območju občine Koper deluje 12 odvetnikov, 9 jih 
obvlada italijanski jezik; s tem je v koprski občini zagotovljeno 
nudenje pravne pomoči v italijanskem jeziku. Enako je tudi v 
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občinah Izola in Piran, kjer delujeta v vsaki občini po dva 
odvetnika. 

Na območju občine Murska Sobota deluje 12 odvetnikov, 
trije obvladajo madžarski jezik; v lendavski občini pa dva, od 
katerih eden zna madžarski jezik. 

Stanje na področju dvojezičnega poslovanja pravosodnih 
organov v naši republiki v celoti ni zadovoljivo. Zakonske, 
statutarne in podzakonske določbe se, razen na območju 
občine Lendava, ne spoštujejo dosledno. 

Pravosodni organi se svojih obveznosti na področju dvoje- 
zičnega poslovanja zavedajo in vlagajo precejšnje napore, da 
bi stanje, do katerega je v zadnjih letih pri posameznih orga- 
nih prišlo predvsem zaradi kadrovskih sprememb, izboljšali. 
Da bi kljub vrzelim v obvladanju dvojezičnega poslovanja 
pripadnikom narodnosti v postopkih omogočili uporabo svo- 
jega jezika, se posamezni pravosodni organi poslužujejo sod- 
nih tolmačev, kar je izhod v sili, ki ga je mogoče sprejeti le, 
dokler organov ne bomo okrepili z ustreznimi kadri tako, da 
bodo lahko v svojem poslovanju v celoti uresničili načelo 
dvojezičnosti. Opisanemu problemu pa bi bilo potrebno 
posvetiti več pozornosti tudi v razvojnih dokumentih pristoj- 
nih družbenopolitičnih organizacij in skupnosti na narod- 
nostno mešanih območjih, pa tudi samoupravne interesne 
skupnosti za prosveto in kulturo posamezne narodnosti, v 
poglavjih, ki obravnavajo kadrovsko politiko. 

Upravi za notranje zadeve na narodnostno mešanih območ- 
jih sta zagotovili in dosledno izvajata tako ustno kot tudi pisno 
komuniciranje s pripadniki narodnosti. Pri svojem delu upo- 
rabljata v glavnem dvojezične obrazce. Dvojezični obrazci 
bodo zagotovljeni do konca 1986. leta. 

Na področju osebnih imen so bili po sprejemu Zakona o 
dopolnitvi zakona o osebnem imenu leta 1981 izvedeni 
ukrepi, ki zagotavljajo dosledno usklajevanje osebnih imen 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti z mad- 
žarsko oziroma italijansko obliko in pravopisom. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije je v letu 1985 izdal 
novo strokovno navodilo za izvajanje navedenega zakona, ki 
je v skladu s priporočilom Komisije za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije. Osebno ime se usklajuje za posameznika neod- 
visno od prednika ali zakonca; uskladitev se v rojstni matični 
knjigi izvede po uradni dolžnosti in na podlagi zakona. Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve doslej ni prejel pritožbe 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti zoper akte, 
izdane na prvi stopnji. Prav tako ni evidentiral pritožb, ki bi se 
nanašale na nepravilen odnos do strank ali na kršitev ustavnih 
in zakonskih določil o enakopravnosti italijanskega oziroma 
madžarskega jezika s slovenskim jezikom na narodnostno 
mešanih območjih. V izvajanju dvojezičnosti se še vedno 
kažejo velike težave v organizacijah združenega dela. Ni 
težav, kadar gre za individualne akte delovnih organizacij 
(odločbe, dopisi, sporočila itd.), drugače pa je pri statutih, 
samoupravnih sporazumih, pravilnikih, vabilih, ki so po pra- 
vilu napisani samo v slovenskem jeziku. Uresničeni so pogoji 
za dosledno ustno in pisno komuniciranje v organizacijah 
združenega dela, ki imajo poseben pomen za delovne ljudi in 
občane, kot so trgovina, pošta, banke, gostinstvo, zdravstvo. 
Potrebno si je prizadevati, da dvojezičnost ne bo ostala le 
formalna določba v družbenopolitičnih organizacijah in dru- 
štvih na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narod- 
nost. 

Za objektivno, pravočasno in dvojezično obveščanje pri- 
padnikov obeh narodnosti o aktivnosti družbenopolitičnih 
skupnosti in organizacij, o delu delegacij in podobno, ki naj bi 
jih zagotavljalo enakopravno vključevanje v delegatski sistem, 
so na narodnostno mešanih območjih zadolženi informativno 
dokumentacijski centri (INDOK centri) pri občinskih skupšči- 
nah. V praksi dosledno uresničujeta svojo nalogo le INDOK 
centra iz lendavske in piranske občine, drugi še niso zadovo- 
ljivo razvili te dejavnosti. Dvojezični bilten občasno izdaja tudi 
OK ZKS Lendava. Na področju javnega obveščanja pripadni- 
kov obeh narodnosti je bilo kljub številnim stališčem in skle- 
pom najrazličnejših teles družbenopolitičnih organizacij in 
skupnosti še najmanj storjenega v združenem delu, kjer ni niti 
enega dvojezičnega biltena. 

Enakopravnost obeh jezikov in dosledna dvojezičnost sta 
povezani s šolskim sistemom, vzgojo kadrov za delo na dvoje- 
zičnih področjih, ustreznejšo štipendijsko politiko, kvalitet- 
nimi jezikovnimi tečaji, pri čemer naj se specialna znanja 
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pridobijo s študijem v matičnih deželah pripadnikov obeh 
narodnosti, kar je bilo sicer možno že do sedaj, vendar bi 
kazalo obseg razširiti. Pri tem so potrebni tudi znanstveno- 
raziskovalni rezultati, tako za poglobljeno poznavanje proble- 
matike dvojezičnosti, kot za pripravo konkretnih in optimalnih 
rešitev, upoštevajoč vse, kar zavira njegovo dosledno uvelja- 
vitev. 

Za ustvarjanje ustreznega političnega vzdušja in politične 
volje med delovnimi ljudmi za dosledno uveljavljanje dvoje- 
zičnosti v vseh temeljnih samoupravnih skupnostih je nena- 
domestljiva vloga družbenopolitičnih organizacij, predvsem 
SZDL, ZKS, Zveze sindikatov, Zveze socialistične mladine, 
Društev prijateljev mladine in drugih. 

6. Vzgoja in izobraževanje 3 

a) Uvod 
V skladu s »Stališči 77« je bila vzgoji in izobraževanju za 

pripadnike obeh narodnosti v SR Sloveniji namenjena 
posebna skrb. Sistemski zakoni s področja vzgoje in izobraže- 
vanja, sprejeti leta 1980, obravnavajo vzgojo in izobraževanje 
za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti kot del 
enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema in prinašajo neka- 
tere temeljne rešitve, ki se nanašajo na varstvo posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti in 
hkrati določajo, da se za poglabljanje enakopravnega sožitja 
med pripadniki slovenskega naroda in italijanske oziroma 
madžarske narodnosti ter za razvijanje dvojezičnosti na 
narodnostno mešanem območju vsi učenci obvezno učijo 
obeh jezikov oziroma obiskujejo skupaj dvojezično šolo. 

Posebnosti v vsebini in organizaciji vzgoje in izobraževanja, 
ki pomenijo varstvo in uresničevanje posebnih pravic pripad- 
nikov narodnosti, pa ureja Zakon o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. S RS, št. 12/82). Ta 
zakon je povzel nekatere rešitve, že uveljavljene v praksi in 
dotedanji zakonodaji, (n. pr. dva modela izobraževalnih orga- 
nizacij - dvojezične in v jeziku narodnosti), prinesel pa nove 
organizacijske in programske rešitve, v skladu s spremem- 
bami v celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja in z ustavno 
določeno vlogo samoupravnih interesnih skupnosti za pro- 
sveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. SIS za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodnosti neposredno sooblikujejo izo- 
braževalno politiko za pripadnike narodnosti, tako da sodelu- 
jejo prek svojih delegatov v delu samoupravnih, upravnih in 
strokovnih organov s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti 
pri oblikovanju programov in njihovem razporejanju ter pri 
ustanavljanju šol oziroma pri spreminjanju mreže šol z itali- 
janskim učnim jezikom v katerih se izobražujejo pripadniki 
narodnosti. 

SIS za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodnosti sta se prek svojih delegatov aktivno 
vključila že v postopek sprejemanja zakona in sta prek svojih 
delegatov v Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo in v vseh skupščinskih organih nepo- 
sredno sodelovala pri oblikovanju posameznih določb za- 
kona. 

Predstavniki obeh SIS so se angažirali ob nastajanju in 
spreminjanju vzgojno-izobraževalnih programov in učnih 
načrtov, kot 4. zbor v skupščinah občin so aktivno sodelovali 
pri spremembi organiziranosti šol. Takoj po sprejemu novega 
zakona je namreč na narodnostno mešanih območjih prišlo 
do nekaterih sprememb v mreži šol, najprej v občini Murska 
Sobota, kjer je bila zgrajena nova dvojezična osnovna šola v 
Prosenjakovcih. Leto kasneje so bile reorganizirane osnovne 
šole v občini Piran. Zaradi racionalnosti sta se organizacijsko 
združili v enovito delovno organizacijo tudi obe srednji šoli z 
italijanskim učnim jezikom v Izoli. 

Na narodnostno mešanem območju v občinah Lendava in 
Murska Sobota je bila do uvedbe usmerjenega izobraževanja 
organizirana le dvojezična predšolska vzgoja in dvojezično 
osnovno izobraževanje. Za učence, ki so nadaljevali šolanje v 
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srednji šoli, pa je bil zagotovljen le fakultativni pouk madžar- 
skega jezika. S prehodom na usmerjeno izboraževanje pa je 
dosežena nova kvaliteta v srednjem izobraževanju. Uveden je 
obvezen pouk madžarskega jezika za vse učence v srednjem 
izobraževanju na narodnostno mešanem območju in fakulta- 
tivni pouk madžarskega jezika na ostalih srednjih'šolah v 
Pomurju. Uveden je dvojezični pouk, gre za prvi tak primer v 
svetu, za izvajanje programov srednjega izobraževanja na 
srednji šoli v Lendavi. Izvajanje dvojezičnih programov omo- 
goča učencem, da po dvojezični osnovni šoli lahko nadalju- 
jejo šolanje na dvojezični srednji šoli. Učenci se v teh progra- 
mih usposobijo za uspešno uresničevanje dvojezičnosti pri 
opravljanju dela in naloge v dvojezičnih vzgojno-izobraževal- 
nih organizacijah, upravi in poslovanju in uveljavljanju dvoje- 
zičnosti v družbenem življenju. Uvajanje novih dvojezičnih 
programov na srednji šoli v Lendavi prispeva k zagotavljanju 
ustreznih kadrov za potrebe funkcionalne dvojezičnosti na 
narodnostnem območju. Šoli bo nadalje potrebno nuditi 
ustrezno materialno strokovno in družbeno pomoč za njen 
vsestranski razvoj. 

V razvoju narodnostnega šolstva je velika pridobitev usta- 
novitev katedre za madžarski jezik in književnost na Pedago- 
ški akademiji v Mariboru in sprejem novega VIS programa za 
madžarski jezik in kjnjiževnost. Izobraževanje po tem pro- 
gramu je možno v povezavi z vsemi VIS programi, ki jih izvaja 
Pedagoška fakulteta v Mariboru. Katedra ima pomembno 
vlogo v izobraževanju kadrov za potrebe dvojezičnih vzgojno- 
izobraževalnih organizacij in za pouk madžarskega jezika za 
potrebe ostalih VIS programov Univerze v Mariboru, razviti pa 
bo morala svojo raziskovalno dejavnost za potrebe dvojezič- 
nega šolstva. 

Ce sklepamo po podatkih za zadnji dve šolski leti, so vse 
spremembe šolske mreže pozitivno vplivale na razvoj in rast 
teh šol. Kaže, da so starši to spremembo sprejeli kot poroštvo 
za dvig kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela ter da je ta 
sprememba pozitivno vplivala na veljavo šole v okolju. 

b) Opis stanja 
Število dvojezičnih vzgojno-varstvenih oddelkov se je v 

zadnjih osmih letih občutno povečalo (indeks 84/77 je 155), 
število otrok se je povečalo od 419 na 616 (indeks 84/77 je 
147). To pomeni, da je bilo v VVO zajetih v tem času veliko več 
otrok. Od petega leta naprej so vključeni vsi otroci, saj se v 
dvpjezičnih oddelkih izvaja dveletna priprava na šolo. 

Število učencev v dvojezičnih osnovnih šolah se rahlo veča, 
tako se je v zadnjih 5 letih število Učencev povečalo za 3,5%, 
indeks 84/77 pa je 106,76. 

S prehodom na usmerjeno izobraževanje sta se v srednji 
šoli v Lendavi v šol. letu 1981/82 začela izvajati dva dvojezična 
programa - ekonomske in pedagoške usmeritve; število 
učencev v obeh dvojezičnih usmeritvah iz leta v leto rahlo 
narašča, ob tem velja poudariti, da je za dvojezične oddelke 
normativ manjši in je v teh oddelkih približno po 20 učencev. 

Število otrok v vzgojno-varstvenih organizacijah z italijan- 
skim učnim jezikom se je v zadnjih osmih letih podvojilo 
(indeks 84/77 je 203,73). Usmeritev, naj se odprejo vzgojno- 
varstveni oddelki povsod tam, kjer je tudi šola z italijanskim 
učnim jezikom, je bila pravilna, saj je prispevala k večjemu 
zanimanju za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom. 
Število učencev v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 
v zadnjih letih rahlo narašča (indeks 84/77 je 113,48), indeks 
84/80, ko je bilo število učencev najmanjše, pa znaša kar 
132,58. 

Porast števila učencev v zadnjih letih je rezultat povečane 
skrbi za organizirano vzgojno-varstveno dejavnost, boljše 
organiziranosti mreže šol z italijanskim učnim jezikom in 
večje učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela. Število 
učencev narašča v vseh šolah. 

Število učencev v srednjih šolah z italijanskim učnim jezi- 
kom se v zadnjih osmih letih ni bistveno spremenilo. Z novo 
razporeditvijo mreže programov srednjega izobraževanja 
izvajajo srednje šole z italijanskim učnim jezikom 5 različnih 
usmeritev (ekonomska, kovinarsko-predelovalna, pedagoška, 
družboslovna, naravoslovno-matematična) in dajejo tako pri- 
padnikom italijanske narodnosti dovolj večje možnosti 
poklicne izbire in nadaljnjega izobraževanja. Večina učencev, 
ki končujejo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom, nada- 
ljuje šolanje v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom. 
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c) Kadri in njihovo izobraževanje 
V dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah se je v 

zadnjih letih kadrovska struktura na vseh stopnjah izboljšala, 
zlasti je pomembno, da je tudi nova dvojezična srednja šola 
dobila ustrezen kader, medtem ko ustrezna strokovna uspo- 
sobljenost vzgojiteljic in učiteljev v dvojezičnih osnovnih 
šoiah praktično že deset let ni problematična. 

Tudi v vzgojno-izobraževalnih organizacijah z italijanskim 
učnim jezikom se je kadrovska struktura izboljšala. To je zlasti 
opazno v vzgojno-varstvenih organizacijah, kjer so si vzgojite- 
ljice v zadnjih nekaj letih pridobile s študijem ob delu 
ustrezno strokovno izobrazbo, slabša pa je usposobljenost 
varuhinj, čeprav so se tudi te vključile v izobraževanje ob delu. 
V osnovnih in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom ima 
večina učiteljev sicer ustrezno stopnjo izobrazbe, vendar niso 
usposobljeni za vse predmete, ki jih učijo. Problem je v tem, 
da vse majhne šole zaradi malega števila oddelkov ne morejo 
zagotoviti učiteljem posameznih predmetov polne delovne 
obveznosti. Tako učitelji učijo na šoli tudi predmete, za katere 
niso usposobljeni, ali pa morajo dopolnjevati delovno obvez- 
nost na drugih šolah. 

Zaradi sorazmerno majhnih potreb po vzgojiteljih in učite- 
ljih za dvojezične vzgojno-izobraževalne organizacije in za 
tiste z italijanskim učnim jezikom je treba skrbno načrtovati 
izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, da bi pravočasno zago- 
tovili šolam ustrezno kadrovsko zamenjavo. 

Izobraževanje učiteljev za dvojezične šole oziroma za šole z 
italijanskim učnim jezikom je urejeno deloma v okviru novih 
vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem in visokem šol- 
stvu, deloma pa bo potrebno za nekatere profile vzgojiteljev in 
učiteljev, za katere ni mogoče organizirati rednega izobraže- 
vanja, občasno zagotavljati dodatno izobraževanje ob delu. 

Pripadniki narodnosti se lahko v skladu s programi pro- 
svetno-kulturnega sodelovanja izobražujejo tudi na visokih 
šolah v Italiji oziroma na Madžarskem. 

Sporazum o priznavanju diplom med SFRJ in Italijo, ki je bil 
podpisan leta 1983 in ratificiran 1984, določa, da so diplome 
za ključne pedagoške smeri obojestransko priznane, za neka- 
tere smeri, kjer zaradi razlik v študiju s tem sporazumom še ni 
priznana enakovrednost diplom, si bomo še naprej prizade- 
vali, da bo nostrifikacija na visokih šolah v SR Sloveniji 
potekala čim hitreje. Enako si bomo prizadevali za čim hitrejši 
postopek priznavanja diplom, pridobljenih na visokih šolah 
na Madžarskem. 
č) Učbeniki in učna sredstva 

Ena najbolj zahtevnih in dolgotrajnih, če ne kar stalnih 
nalog, potrebnih za uspešno delo šol, v katerih se izobražu- 
jejo pripadniki narodnosti, je zagotavljanje učbenikov in 
učnih sredstev. Zaradi spreminjanja učnih načrtov in moder- 
nizacije pouka nekaterih predmetov (eksperimentalni pristop) 
in zaradi specifičnih strokovnih in kadrovskih težav pri nasta- 
janju učbenikov za te šole kljub stalnim prizadevanjem in 
kljub temu, da je bilo pripravljenih od leta 1979 do 1984 veliko 
novih učbenikov, doslej še ni bilo mogoče zagotoviti vseh 
potrebnih učbenikov, saj jih ni niti za slovenske šole. Zaradi 
vedno novih potreb tega dela pravzaprav nikdar ni mogoče 
povsem končati. 

Čeprav so bile težave, lahko ugotovimo, da je bilo od leta 
1979 do 1984 za oskrbo z učbeniki veliko narejenega. V tem 
času je za osnovne šole z italijanskim učnim jezikom izšlo 14 
prevodov slovenskih učbenikov in 11 učbenikov v sodelova- 
nju z založbo EDIT, za srednje šole pa 10 prevodov učbenikov 
v SRS in 5 učbenikov v sodelovanju z založbo EDIT. 5 učbeni- 
kov je prevzetih iz Italije in jih je potrdil Strokovni svet SRS za 
vzgojo in izobraževanje. 

V sodelovanju s SR Hrvatsko in založbo EDIT je doslej izšlo 
tudi 5 učbenikov in 1 priročnik za pouk italijanskega jezika kot 
jezika okolja. Za dvojezične osnovne šole je od leta 1979 izšlo 
18 učbenikov, od tega 3 izvirni učbeniki, 12 prevodov sloven- 
skih učbenikov in 3 prevodi povzetkov slovenskih učbenikov 
za nekatere predmete v višjih razredih osnovne šole. Za mad- 
žarski jezik kot materni jezik uporabljajo učenci v osnovni šoli 
in v srednjem izobraževanju učbenike, ki jih je izdal Pokrajin- 
ski zavod za izdajanje učbenikov v Novem Sadu. Za srednje 
izobraževanje nastajajo še dodatna gradiva glede na prilago- 
ditve v učnem načrtu za predmete madžarski jezik in književ- 
nost, zgodovina, zemljepis in umetnostna vzgoja. 

d) Materialna opremljenost šol 
V skladu s »Stališči 77« se je v zadnjih osmih letih dograje- 

vala mroža vzgojno-varstvenih organizacij; zgrajene so bile 3 
nove stavbe za dvojezično vzgojno-varstveno delo, 4 stavbe 
pa so bile adaptirane. Za predšolsko vzgojo v italijanskem 
učnem jeziku pa so bili urejeni novi prostori v petih stavbah. 

Zgrajena je bila nova stavba za dvojezično osnovno šolo v 
Prosenjakovcih, za dvojezično srednjo šolo v Lendavi pa je bil 
zgrajen nov prizidek. Prav tako so bile s prizidki in prezida- 
vami ter funkcionalnimi adaptacijami urejene druge stavbe za 
dvojezične osnovne šole in za šole z italijanskim učnim jezi- 
kom. Manjkajo še ustrezni prostori v občini Piran, tako za 
vrtec kot za osnovno in srednjo šolo. Najti je treba ustrezne 
prostore za telovadnico pa tudi nove šolske prostore v Piranu 
in Luciji. 

Ker so bila v preteklem obdobju finančna sredstva name- 
njena v glavnem izgradnji prostorov, bo treba v prihodnje več 
sredstev nameniti za boljšo opremljenost oddelkov z didaktič- 
nim materialom ter preskrbeti zlasti več pripomočkov za jezi- 
kovno vzgojo. Dvojezične šole in šole z italijanskim učnim 
jezikom so dobro opremljene z avdiovizualnimi sredstvi in 
drugimi učnimi pripomočki, kar je eden od pogojev za 
uspešno vzgojno-izobraževalno delo in vsaj do neke mere 
pomaga učiteljem premostiti težave z učbeniki ter omogoča 
didaktično uporabo različnih učnih oblik in metod. Tudi šol- 
ske knjižnice so dobro založene s knjigami v obeh jezikih. 

Financiranje vzgoje in izobraževanja pripadnikov narodno- 
sti je ustrezno zastavljeno, vendar ga je potrebno sproti prila- 
gajati specifičnemu stanju vzgoje in izobraževanja na narod- 
nostno mešanem ozemlju, uveljavljati izjeme v standardih in 
normativih tako, da bodo majhne šole kljub svoji specifiki 
dobivale ustrezna sredstva za izvajanje vzgojno-izobraževal- 
nih programov. Ne bi smeli dopuščati, da bi togo sprejeti 
normativi in standardi preprečili ali onemogočali nadaljnji 
kadrovski in materialni razvoj vseh šol. 

e) Učni uspeh 
Glede na izboljšanje materialne in kadrovske razmere je 

tudi učni uspeh boljši kot prejšnja leta in celo nekaj nad 
povprečjem osnovnih oziroma srednjih šol v Sloveniji. 

f) Izobraževanje za dvojezičnost v šolah s slovenskim 
jezikom 

Ena od pomembnih novosti v sistemskih zakonih s 
področja vzgoje in izobraževanja je uvajanje jezika okolja 
(drugega jezika) v pripravo na šolo ter v celotno osnovno in 
srednjo šolo. 

Medtem ko je v dvojezični slovensko-madžarski osnovni 
šoli vzgoja za sožitje v 25-letih delovanja dvojezične šole 
postala že integralna sestavina vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov, pomeni uvajanje jezika okolja v skladu z novimi 
sistemskimi zakoni temeljni korak k uresničevanju specifičnih 
smotrov vzgoje za sožitje in izobraževanje za dvojezičnost na 
Obali. 

V šolskem letu 1984/85 se je z osnovami italijanščine kot 
jezika okolja seznanjalo v pripravi na šolo 1093 slovenskih 
otrok. Italijanščine se je kot jezika okolja (drugega jezika) 
učilo 7.160 učencev osnovnih in 3.454 učencev srednjih šol s 
slovenskim učnim jezikom. 

Izobraževanje za dvojezičnost ni le jezikovni pouk. Izkušnje 
pedagoške prakse kažejp, da je pogoj za večjo učinkovitost 
pouka jezika okolja v OŠ ter za večjo motiviranost učencev 
prav spoznanje, da je učenje drugega jezika le integralni del 
kompleksne vzgoje za sožitje, ki se uresničuje tudi skozi vrsto 
drugih predmetnih področij, ki živo posegajo v zgodovinske, 
kulturne, geografske ter družbene značilnosti naroda in 
narodnosti. Vzgojno-izobraževalni cilji za dvojezičnost prese- 
gajo poznavanje in uporabo jezika družbenega okolja. Pred- 
metna področja, kot so zgodovina, zemljepis, umetnostna 
vzgoja in STM v tem specifičnem okolju dobivajo nove 
vzgojne in izobraževalne razsežnosti, prek katerih se uresni- 
čujejo temeljni smotri vzgoje za dvojezičnost. 

V tem smislu bodo tudi oblikovani novi učbeniki za osnovne 
in srednje šole, ker je tudi preko učbenikov, ki jih uporabljajo 
v šolah večinskega naroda, treba okrepiti znanje in zavest o 
tem, da v naši republiki živijo pripadniki italijanske in madžar- 
ske narodnosti. 
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g) Zagotavljanje nadaljnjega izpopolnjevanja v madžarskem 
jeziku za učence, ki obiskuffejo srednje šole zunaj 
narodnostno mešanega območja 

Srednje šole morajo v skladu z zakonom zagotoviti pouk 
jezika narodnosti kot enakopravnega predmeta učencem, ki 
so končali dvojezično osnovno šolo in obiskujejo srednje šole 
zunaj narodnostno mešanega območja. 

V obdobju, ki ga zajema poročilo, so bile v zvezi z uresniče- 
vanjem te določbe številne težave, zaradi katerih pouk mad- 
žarskega jezika ni bil tako uspešen, kot je bilo pričakovano. 
Osnovni razlog je pomanjkanje učiteljev madžarskega jezika, 
težave pa predstavlja tudi razpršenost učencev v različnih 
vzgojno-izobraževalnih programih. 

V naslednjem obdobju bi bilo potrebno vprašanju pouka 
madžarskega jezika zunaj narodnostno mešanega območja 
posvetiti še večjo pozornost in poskrbeti zlasti za ustrezen 
učni kader, hkrati pa poskrbeti, da bodo organizacije združe- 
nega dela in ustrezni občinski organi stimulirali učenje mad- 
žarskega jezika z ustrezno štipendijsko in kadrovsko politiko. 

h) Stiki z matičnim narodom na področju vzgoje in 
izobraževanja 

Za uspešen kulturni in jezikovni razvoj narodnosti je 
izredno pomembno, da imajo pripadniki narodnosti dovolj 
možnosti za neposredne in žive stike s svojim matičnim naro- 
dom. Ustavna pravica do takih stikov je v zakonu konkretizi- 
rana s 15. členom, ki določa, da izobraževalne organizacije, v 
katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki narodnosti, 
sodelujejo v skladu z letnim delovnim načrtom šole z ustrez- 
nimi institucijami matičnega naroda. 

Na teh izhodiščih se dvojezične osnovne šole že več kot 10 
let povezujejo z osnovnimi šolami iz LR Madžarske, priprav- 
ljajo skupne kulturne in športne prireditve, udeležujejo se 
raznih tekmovanj in taborov v LR Madžarski. V zadnjih letih 
razvija take stike tudi srednja šola v Lendavi. Poleg tega se 
učenci dvojezičnih šol in tisti, ki se učijo madžarskega jezika 
po katerem koli programu, na poučnih ekskurzijah po LR 
Madžarski seznanjajo s kulturnimi in naravnimi znameni- 
tostmi Madžarske. Pomembno je tudi sodelovanje med učite- 
lji dvojezičnih šol in sosednjih šol na Madžarskem, v smislu 
izmenjave izkušenj in raznih oblik strokovnega izpopolnje- 
vanja. 

Največji del tega sodelovanja se v skladu s programom 
prosvetno-kulturnega sodelovanja med SFRJ in LR Madžar- 
sko razvija v neposrednem stiku med šolskimi organi Pomurja 
in sosednjih županij Zala in Vas (Železna županija) na Madžar- 
skem, delno pa posredno prek ustreznih republiških in zvez- 
nih institucij, ki skrbijo za izvajanje programov prosvetno- 
kuiturnega sodelovanja. 

Ugotavljamo da se ti stiki uspešno razvijajo, posebno tisti 
neposredni, medtem ko so postopki pri sodelovanju, ki teče 
prek republiških in zveznih instituicij, predolgi in je zato 
sodelovanje manj učinkovito. Premalo so uspešni tudi stiki 
med samoupravno interesno skupnostjo za prosveto in kul- 
turo pripadnikov madžarske narodnosti in tistimi študenti, ki 
po programu prosvetno-kulturnega sodelovanja študirajo na 
Madžarskem. 

Šole z italijanskim učnim jezikom se prav tako neposredno 
povezujejo s šolami v sosednji Furlaniji in Julijski krajini in 
tudi z nekaterimi bolj oddaljenimi šolami v Italiji ter sodelujejo 
na kulturnih in športnih tekmovanjih v okviru obmejnih sre- 
čanj srednješolcev ipd. Mnoge stalne oblike sodelovanja se 
razvijajo že od leta 1964, ko je bil v okviru jugoslovansko- 
italijanskega mešanega odbora za izvajanje londonskega spo- 
razuma podpisan sporazum o sodelovanju na področju 
vzgoje in izobraževanja v korist obeh narodnosti, ki živita ob 
meji, italijanske v Jugoslaviji in slovenske v Italiji. Poleg teh, 
že tradicionalnih oblik sodelovanja, ki poteka prek pooblašče- 
nih šolskih institucij v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini, so 
se v zadnjih letih razvile še druge oblike stikov v neposrednem 
sodelovanju med Unijo Italijanov za Istro in Reko ter Ljudsko 
univerzo v Trstu. 

Strokovno izpopolnjevanje učiteljev, poučne ekskurzije 
učencev in vsakoletna zbirka učbenikov in učnih pripomoč- 
kov - vse to prispeva k temu, da so pripadniki italijanske 
narodnosti v živem stiku s kulturnim utripom matičnega 
naroda. Predvsem pa so vsi ti stiki dragoceni kot možnost 

neposrednih človeških vezi med mladino, ki se ob teh sreča- 
njih vzgaja za sporazumevanje med narodi in za dobre sosed- 
ske odnose. To pa je pogoj za širše družbeno, gospodarsko, 
tehnično, ekonomsko in kulturno sodelovanje med sosed- 
njimi državami. 

i) Raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja 
Znanstveno proučevanje vzgoje in izobraževanja za pripad- 

nike narodnosti in dvojezične vzgoje in izobraževanja ter s 
tem povezano raziskovanje dvojezičnosti kot individualnega 
in družbenega fenomena sta dolgoročni nalogi znanstveno 
raziskovalnih inštitutov, pedagoško znanstvenih enot na dolo- 
čenih fakultetah ter na pedagoških akademijah. 

Zavod za šolstvo SR Slovenije in njegove organizacijske 
enote na narodnostno mešanih območjih Prekmurja in Obale 
so dolžni strokovno spremljati in analizirati delo in rezultate 
dela vzgojno-varstvenih in vzgojho-izobraževalnih organizacij 
na navedenih območjih. 

V zadnjih letih je bilo v okviru Inštituta za narodnostna 
vprašanja, Pedagoškega inštituta, Inštituta za sociologijo in 
pedagoško znanstvenih enot na posameznih fakultetah 
zastavljenih več raziskav, ki z različnih vidikov proučujejo 
dvojezičnost v vzgoji in izobraževanju na širši družbeni ravni. 

Žal je večina teh raziskovalnih projektov še v fazi obdelave 
in v času, ko so nastajali novi vzgojno-izobraževalni programi 
za vse stopnje izobraževanja od priprave na šolo do srednje 
šole in VIP za izobraževanje učiteljev, rezultatov teh raziskav 
ni bilo mogoče uporabiti za koncipiranje programov na 
narodnostno mešanih območjih. Tako so bili sestavljalci pro- 
gramov v glavnem vezani na izkušnje in analitsko delo peda- 
goške službe. 

Ko bodo znani rezultati interdisciplinarnega projekta »Dvo- 
jezična vzgoja in izobraževanje - dejavnik osebnostnega 
razvoja in sožitja med narodi«, ki ga je v letu 1984 zastavil 
Pedagoški inštitut Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, bo 
treba v skladu s temi dognanji čimprej dopolniti tudi vzgojno- 
izobraževalne programe in izoblikovati ustrezne metode 
pedagoškega dela. 

Raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja za 
pripadnike narodnosti je eden od temeljev za nadaljnji 
uspešni razvoj. Brez nekaterih temeljnih raziskav ne moremo 
oblikovati trdne strokovne doktrine. Vsi že zastavljeni razisko- 
valni projekti naj bi bili čimprej končani; hkrati pa moramo 
poskrbeti za to, da bo vzgoji in izobraževanju za pripadnike 
narodnosti tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost 
znasntveno raziskovalnih institucij. 

7. Kulturna dejavnost italijanske in madžarske 
narodnosti 

a) Uvod 
Narodnostna kultura je tudi v obravnavanem obdobju zaje- 

mala vse oblike kulturenga življenja, ki jih je razvila kultura 
večinskega slovenskega naroda. Kako je bil ta razvoj uspešen 
potrjuje že skupščinsko poročilo iz leta 1981, ko ugotavlja, da 
je »večina nalog iz »Stališč 77« glede kulturnega življenja 
obeh narodnosti, bila uresničena«. Kulturne dejavnosti pri- 
padnikov obeh narodnosti so se enakopravno vključevale v 
samoupravno kulturno življenje v SR Sloveniji. Kulturna skup- 
nost Slovenije je s sredstvi, ki jih solidarnostno tudi v ta 
namen zbirajo delovni ljudje in občani, posvečala posebno 
pozornost, prednostno obravnavo in podporo specifičnosti 
kulturnega življenja narodnosti in omogočala ne le obstoj, 
ampak tudi kontinuiran razvoj posameznih kulturnih področij. 
Te specifičnosti pa so še vedno premalo uveljavljene v sodelo- 
vanju medobčinskih kulturnih skupnosti na narodnostno 
mešanih območjih in samoupravnih interesnih skupnostih za 
prosveto in kulturo pripadnikov obeh narodnosti ter v sodelo- 
vanju z drugimi organizacijami in skupnostmi v Sloveniji. 

Kulturna skupnost Slovenije je sofinancirala in podpirala 
akcije italijanske in madžarske narodnosti naslednje vsebine: 

- razvoj lastne ustvarjalnosti; 
- dejavnost in nabava za knjižnice in čitalnice, pridobitev, 

izgradnja ali adaptacija primernih prostorov, nastavitev hun- 
garista za delo s prebivalci madžarske narodnosti, zagotovi- 
tev deviznih sredstev za nabavo italijanske literature, nakupi 

priloga poročevalca 



periodike in knjig, sodelovanje s knjižnicami v Italiji in na 
Madžarskem; 

- založniške dejavnosti: sofinanciranje literarne revije La 
Battana, publikacij Voci della Medusa, la Colomba, literarne 
revije Lasa pur dir, Naptar in posameznih pesniških ali drugih 
del; 

- dejavnost kulturnih skupin s posebnim poudarkom raz- 
voju in usposabljanju lastnega vodstvenega kadra; 

- omogočanje kulturnih stikov s pripadniki narodnosti v 
okviru SFRJ in podpora kulturnim stikom, izmenjavam in 
gostovanjem med narodnostima in matičnima narodoma in 

- posebej zahtevno in pereče vprašanje zagotovitve ustrez- 
nih prostorov za delo in kulturno dejavnost pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti. 

Kulturna skupnost Slovenije je vse dejavnosti financirala 
oz. sofinancirala po programih, predhodno usklajenih med 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi za prosveto in kulturo 
za italijansko oz. madžarsko narodnost in občinskimi kultur- 
nimi skupnostmi. Posledica tega večstranskega sodelovanja 
od priprave programov naprej, ko dogovarjanje in usklajeva- 
nje poteka najprej na občinski in potem še na republiški ravni, 
so kvalitetnejši in premišljeno selekcionirani programi kultur- 
nih dejavnosti obeh narodnosti. 

Ob stalno prisotni in aktivni vlogi Kulturne skupnosti Slove- 
nije je bilo od leta 1981 dalje uveljavljeno načelo povezovanja 
kulturnih pobud in interesov pripadnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti neposredno v občinskih kulturnih skupno- 
stih na območjih, kjer narodnosti avtohtono živita. S tem je 
bilo delno preseženo stanje, ko sta bili narodnosti deležni 
sredstev, razumevanja in tudi priznanja v širšem slbvenskem 
prostoru in kulturi, ožje okolje pa se je nekoliko distanciralo 
od njihovih akcij. 

Obe narodnosti sta dejavni na področju informativne, glas- 
bene, folklorne, likovne, literarne, založniške in izobraževalne 
dejavnosti, kjer postopoma ustvarjata lastne kadre in stro- 
kovno osnovo za samostojne dejavnosti ali bodoče ustanove. 
Brez velike podpore širše skupnosti, tako v materialnem kot v 
vseh drugih ozirih, to ne bi bilo mogoče. 

O kulturnem razvoju italijanske in madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji v obravnavanem obdobju pričajo tudi dejavna 
kulturno-umetniška društva in skupine, ki se ukvarjajo s šte- 
vilnimi oblikami ljubiteljske dejavnosti. S posebnim posluhom 
Kulturne skupnosti Slovenije in Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije so bili KUD italijanske in madžarske narodnosti in 
njihove skupine ustanovljeni v vseh občinah z narodnostno 
mešanim prebivalstvom: pet italijanske narodnosti in osem- 
najst madžarske narodnosti. 

Kulturna društva pripadnikov italijanske narodnosti - štiri 
vključujejo odrasle, eno pa šolsko mladino - so stalno pri- 
sotna v kulturnem dogajanju obalnih občin. Sodelujejo na 
občinskih prireditvah, na skupnih prireditvah z večinskim 
narodom, na prireditvah, ki jih organizirajo kulturna društva 
pripadnikov italijanske narodnosti v Istri in na Reki, na sreča- 
nju pevskih zborov in folklornih skupin. Udeležujejo se vsako- 
letnega mednarodnega festivala otroškega petja »Canta Pic- 
colo« v Izoli, sodelujejo z zamejstvom, še posebej s pobrate- 
nimi občinami in zamejskimi Slovenci. Vsa društva gostujejo 
poSloveniji ter v Istri in Reki in v republiki Italiji. 

Že nekaj let je najpomembnejša prireditev, ki jo organizirajo 
pripadniki italijanske narodnosti Koprska srečanja - Incontri 
različnih držav. Na srečanjih se zbere Čez 2000 izvajalcev, 
med katerimi je večina mladih. Organizirane so okrogle mize, 
ki obravnavajo posamezne zgodovinske datume naše revolu- 
cije, večerni del pa je posvečen predvsem vprašanjem miru v 
svetu. 

18 kulturno umetniških društev pripadnikov madžarske 
narodnosti je v celoti registriranih in vključenih v občinske 
zveze kulturnih organizacij. Društva, ki so dobro organizirana 
ter strokovno koordinirana z veliko iniciativnostjo stalno 
sodelujejo na kulturnih prireditvah na območju Lendave in 
Murske Sobote, izmenjujejo gostovanja z društvi in organiza- 
cijami v Sloveniji in na Madžarskem. 

Posamezna področja kulturnega življenja italijanske in 
madžarske narodnosti kažejo naslednji razvoj in odprta vpra- 
šanja: 

b) Knjižnice in čitalnice 
Kjer je bilo iz leta v leto večje zanimanje bralcev za knjige v 

knjižnicah, so se občutno povečala sredstva v ta namen, 
vključno z devizami za nakup knjig za italijansko narodnost. 
Tako imajo pripadniki italijanske narodnosti knjige na razpo- 
lago v osrednji knjižnici v Kopru, Ljudskih knjižnicah Izoia in 
Piran, ki vsebujejo tudi italijansko zbirko, v knjižnicah samou- 
pravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo pripadni- 
kov italijanske narodnosti v Kopru, Izoli, Piranu, čitalnici v 
Bertokih in Hrvatinih in knjižnice v vzgojno-izobraževalnih 
organizacijah z italijanskim učnim jezikom. Knjižnice narod- 
nosti prirejajo tudi raznovrstne oblike kulturnega življenja, kot 
so literarni večeri, glasbeni nastopi ip. Knjižnjice je potrebno v 
prihodnje strokovno urediti. 

V obdobju 1976-1980 urejene dvojezične knjižnice za mad- 
žarsko narodnost v sedmih krajevnih skupnostih na narod- 
nostno mešanem območju v Prekmurju so skupaj z osred- 
njimi knjižnicami v Murski Soboti in Lendavi razvile aktivno 
delo z bralci, sodelovanje s knjižnicami na Madžarskem in so 
pomemben člen v splošnem izobraževalnem delu med pripad- 
niki madžarske narodnosti. 

Pripadnikom madžarske narodnosti Kulturna skupnost Slo- 
venije financira osebni dohodek knjižničarja - hungarika, kar 
bo potrebno urediti tudi za pripadnike italijanske narodnosti, 
sicer pa je vprašanje potrebno urediti premišljeno, enotno in 
usklajeno. Na podlagi analize knjižnih zbirk knjižnic narodno- 
sti bo potrebno spodbuditi v naslednjem obdobju bolj siste- 
matično dopolnjevanje knjižnic obeh narodnosti, pri tem pa 
poskrbeti za ustrezno strokovnost knjižničarjev, za strokovno 
delo z bralci in sodelovanje s knjižnicami v Italiji oziroma na 
Madžarskem. 

c) Založniška dejavnost 
V okviru založniške dejavnosti, namenjene pripadnikom 

obeh narodnosti, je bila posebna pozornost usmerjena na 
izdajanje izvirnih del ustvarjalcev obeh narodnosti, nadalje 
prevodom v jezike narodnosti in dvojezične izdaje, za katere 
so se opredelili pripadniki narodnosti. 

Tako je Kulturna skupnost Slovenije v preteklem 5-letnem 
obdobju sofinancirala za pripadnike italijanske narodnosti 
časopis La Battana, skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slove- 
nije izdaje Centra za zgodovinske raziskave v Rovinju, izdajo 
publikacije Samoupravne interesne skupnosti za prosveto in 
kulturo pripadnikov italijanske narodnosti v Kopru Voci della 
Medusa, izdajo skupinskega dela La Colomba v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadni- 
kov italijanske narodnosti Izola, izdajo literarne revije Lasa 
pur dir pri Samoupravni interesni skupnosti za prosveto in 
kulturo pripadnikov italijanske narodnosti Piran. 

Pripadniki madžarske narodnosti so svoja izvirna dela, 
objavljali bodisi v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
prosveto in kulturo pripadnikov madžarske narodnosti Mur- 
ska Sobota in Lendava (Lendavski zvezki) bodisi pri Pomurski 
založbi. Celotno založniško dejavnost narodnosti sofinancira 
Kulturna skupnost Slovenije. Omeniti velja kvaliteten premik 
pri obravnavi te dejavnosti - založniške izdaje narodnosti se 
pri Kulturni skupnosti Slovenije obravnavajo po enakem 
postopku kot druge založniške naloge, vključno z obveznimi 
predhodnimi literarnimi recenzijami. Finančno zahtevne edi- 
cije, predvsem Pomurske založbe, bodo zaradi nizkih naklad 
tudi v naprej terjale posebno skrb Kulturne skupnosti Slove- 
nije. 

č) Naložbe 
Še vedno je aktualna usmeritev iz »Stališč 77«, ko je bila 

načrtovana za pripadnike italijanske narodnosti gradnja kul- 
turnega doma v Izoli in obnova kulturnega doma v Piranu, za 
medžarsko narodnost pa gradnja kulturnega doma v Lendavi 
in dokončanje kulturnega doma v Dobrovniku. Zaradi zaostre- 
nih gospodarskih razmer in tudi zmanjševanja sredstev za 
naložbe so se v Izoli odločili za obnovo, v Lendavi pa za 
sodelovanje pri gradnji dvorane nove osnovne šole. Pomanj- 
kanje sredstev za nove gradnje narekuje sodelovanje tudi z 
drugimi družbenimi subjekti, sicer bodo nekatera vprašanja 
sofinanciranja naložb v gradnje in obnovo kulturnih domov za 
narodnosti ostala še naprej odprta. 
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8. Vloga raziskovalnega dela v razvoju 
narodnosti 

»Stališča 77« obvezujejo raziskovalce ustreznih raziskoval- 
nih institucij in Raziskovalno skupnost Slovenije, da nadalju- 
jejo oz. finančno omogočajo raziskovanje narodnostne pro- 
blematike. 

Tako so raziskovalni zavodi, posebej Inštitut za narod- 
nostna vprašanja - naša osrednja raziskovalna institucija za 
področje narodnosti - v letnih in širše zastavljenih raziskoval- 
nih programih to orientacijo sicer upoštevali, žal pa so kon- 
kretni problematiki italijanske in madžarske narodnosti v Slo- 
veniji namenjali le manjši del raziskovalnih kapacitet. 

Inštitut za narodnostna vprašanja je v obdobju 1981-1985 
izdal v slovenskem in angleškem jeziku krajšo informativno 
publikacijo o pravno-političnem in jezikovno-kulturnem polo- 
žaju italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji, 16. šte- 
vilko svojih Razprav in gradiv je v celoti posvetil mednacional- 
nim odnosom v Jugoslaviji. V tem obdobju je bila dokončana 
tudi doktorska disertacija o družbenih razsežnostih dvojezič- 
nosti v Prekmurju in raziskovalna naloga o uresničevanju 
narodnostne enakopravnosti v organizacijah združenega dela 
na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. V letošnjem 
letu je v pripravi krajša raziskava o zadržkih do uporabe jezika 
in izražanja elementov narodnostne identitete v družbenem 
življenju obeh narodnosti. 

Inštitut pripravlja na ravni dokumentacije skupaj z Republi- 
škim komitejem za informacije pregled najpomembnejših 
dogodkov narodnosti, v glasilu »Bilten« (od leta 1984 »Infor- 
mator«) pa so objavljeni tudi odmevi v tisku o položaju narod- 
nosti v SR Sloveniji. 

V letu 1984 je bil inštitut soklicatelj posvetovanja v Ljubljani 
»Individualne in družbene razsežnosti dvojezičnosti«. 

Posebej velja omeniti skupno jugoslovansko-madžarsko 
raziskavo o narodnostni problematiki, ki sta jo leta 1985 
začela Inštitut za narodnostna vprašanja in Državna knjižnica 
Gorkega iz Budimpešte. Raziskava zajema širši spekter vpra- 
šanj, vezanih na položaj slovenske narodnostne skupnosti na 
Madžarskem in madžarske narodnosti v SR Sloveniji. 

Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 
je tudi v obravnavanem obdobju opravljal analize in informa- 
cije o socialnih in ekonomskih problemih narodnostno meša- 
nih območij. V okviru gibanja »Znanost mladini« pa je vsako 
leto v Prekmurju uspešno organiziral mladinske raziskovalne 
tabore; mladi - med njimi tudi iz vrst pripadnikov madžarske 
narodnosti - so s pomočjo anketiranja spremljali učinke- 
dvojezične šole in funkcionalne dvojezičnosti med prebival- 
stvom v Prekmurju. 

Raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja 
narodnosti je prikazano v poglavju o narodnostnem šolstvu. 

Center za zgodovinske raziskave s sedežem v Rovinju, ki ga 
je ustanovila Unija Italijanov za Istro in Reko, se ukvarja z 
raziskovalnim delom, ki zadeva starejšo in novejšo zgodovino 
Istre, etnologijo ter lingvistiko. Od leta 1985 dalje deluje v 
Kopru, kot enota centra, tudi sekcija Za raziskovanje narod- 
nostnih vprašanj v okviru Obalne samoupravne interesne 
skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske 
narodnosti. Center za zgodovinske raziskave v Rovinju, ki je s 
svojo dejavnostjo že presegal izključno narodnostni značaj, 
nudi možnosti sodelovanja predvsem z raziskovalci Inštituta 
za narodnostna vprašanja v Ljubljani, pa tudi z drugimi 
ustreznimi raziskovalnimi institucijami v SR Sloveniji. 

V okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije je raziskovalno 
delo narodnostnih vprašanj uspešno usklajeval in financiral 
Odbor za medrepubliško in mednarodno sodelovanje. V prid 
raziskovalni dejavnosti na tem področju pa bi bila nujna 
koordinacija, še posebej, ker je to raziskovalno delo še vedno 
razdeljeno na različne programske sklope v okviru Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. 

- Raziskovalna skupnost Slovenije je v obravnavanem 
obdobju financirala med drugim naslednje raziskovalne na- 
loge: 

- Proučevanje mednacionalnih odnosov v SFRJ in še 
posebej italijanske in madžarske narodnosti 

- Narodno vprašanje v odnosih SFRJ in SR Slovenije s 
sosednjimi državami (Avstrija, Italija in Madžarska) 

- Struktura in funkcija pouka materinega in drugega je- 
zika 

- Italijanska in madžarska narodnost v Sloveniji 
- Socialno-geografski vzrok spreminjanja narodnostne 

strukture in poselitve prebivalstva na narodnostno mešanih 
ozemljih v SR Sloveniji 

- Uresničevanje posebnih pravic madžarske in italijanske 
narodnosti v procesih dela in samoupravnega odločanja 

- Motivacije in stališča do znanja in rabe materinega in 
drugega jezika 

- Družbeni vidik rabe jezikov. 
Poleg tega pa je Odbor za medrepubliško in mednarodno 

sodelovanje še posebej obravnaval nekatere konkretne akcije 
italijanske in madžarske narodnosti pri nas (različni prevodi, 
dvig raziskovalne kulture narodnosti). 

V obdobju 1981-1985 so bila v ospredju raziskovalne 
pozornosti predvsem vprašanja dvojezičnosti; dokončane so 
bile le manjše raziskovalne naloge. V tem obdobju se razisko- 
valne institucije niso lotile ali pa niso dokončale širših razi- 
skovalnih projektov s področja narodnosti. Vsakdanja praksa 
pa opozarja, da nismo z vidika znanosti izmerili številnih 
drugih - zgodovinskih, ekonomskih, mednarodnih, sociolo- 
ških in drugih - razsežnosti položaja italijanske in madžarske 
narodnosti v Sloveniji. 

Tudi v obravnavanem obdobju je bilo še vedno premalo 
povezovanja raziskovalnih potencialov, usposabljanja mladih 
raziskovalnih kadrov, posebej iz vrst pripadnikov obeh narod- 
nosti, pa tudi svobodna menjava dela v občinskih SlS-ih za 
raziskovalno delo na narodnostno mešanih območjih ni 
dovolj zaživela. 

Vse parcialne raziskave bi kazalo kot podlago za usmeritev 
raziskovalne dejavnosti v prihodnje strniti in sintetizirati ter 
preko programskega sveta pri raziskovalni skupnosti Slove- 
nije opredeliti racionalno organizirano in programsko 
ustrezno usmerjeno znanstveno raziskovalno dejavnost na 
področju narodnostnih vprašanj. Tak program naj bi vključe- 
val vse zainteresirane raziskovalce in institucije in s svojimi 
rezultati služil tudi za odločitve v praksi. 

9. Sredstva obveščanja 
Sredstva javnega obveščanja italijanske in madžarske 

narodnosti seznanjajo s kvalitetno oblikovano in ustvarjalno 
informacijo v materinščini pripadnike obeh narodnosti z aktu- 
alnimi in zanje najpomembnejšimi dogodki iz regionalno 
opredeljenega območja, v katerem živijo in delajo, ter iz širše 
družbenopolitične skupnosti, iz matične domovine in sveta. 
Kljub nekaterim manjšim pomankljivostim dobro izpolnjujejo 
svoje poslanstvo: ohranjajo in razvijajo materin jezik ter 
narodnostno dediščino in kulturo, krepijo narodnostno zavest 
in pospešujejo vključevanje pripadnikov obeh narodnosti kot 
tvornih sooblikovalcev in dejavnih samoupravljaicev v dele- 
gatski sistem in širši samoupravni proces. 

Narodnostna informativna dejavnost, zlasti v italijanskem 
jeziku, je glede na objektivno dane okoliščine dosegla visoko 
raven. Poleg občasnih publikacij obalne in občinskih samou- 
pravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo pripadni- 
kov italijanske narodnosti (L'lnformatore, Lasa pur dir, La 
Colomba, Voci della Medusa) izhajajo na Reki v okviru 
založbe Edit dnevnoinformativno politično glasilo italijanske 
narodnosti La Voce del Popolo s tedensko Komunistovo pri- 
logo, štirinajstdnevniki - Panorama, revija za družbena in 
kulturna vprašanja, II Pioniere, namenjen osnovnošolski 
populaciji, revija za prosvetne delavce Scuola Nostra ter lite- 
rarni trimesečnik La Battana. La Voce del Popolo zaradi 
kadrovsko prešibkega dopisništva na Slovenski obali (en sam 
novinar) in njegove dislociranosti od ostalih redakcij, sledi v 
nezadostni meri in premalo poglobljeno dogajanjem s te 
regije, kar neposredno vpliva na slabo odmevnost glasila na 
Obali. 

Nepujsag, edini politično-informativni tednik pripadnikov 
madžarske narodnosti v Sloveniji, zlasti po lanskoletni manjši, 
toda dobro sprejeti vsebinski prilagoditvi okusu bralca, ki ne 
predstavlja nikakršnega odstopanja od njegove temeljne vse- 
binske zasnove, in po letošnji kadrovski okrepitvi uredništva, 
v celoti izpolnjuje svojo narodnostno funkcijo in je za naslov- 
nika aktualen in zanimiv. Med sredstva javnega obveščanja 
uvrščamo priljubljeno letno publikacijo Naptar in mesečno 
glasilo informacije - Hirado, ki ga izdaja INDOK center 
občine Lendava. Morebitne vrzeli s področja časopisne dejav- 
nosti v madžarskem jeziku zapolnjujejo publikacije madžar- 
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ske narodnosti iz AP Vojvodine (novosadski dnevnik Magyar 
Szo, tednika Het Nap in Dolgozok) in SR Hrvatske (Kepes 
Ujsag), ki pa so zaradi regionalne opredeljenosti med pripad- 
niki madžarske narodnosti v Prekmurje manj brane. 

Pomembno vlogo v informiranju narodnosti in o narodnosti 
imajo tudi vsa druga sredstva javnega obveščanja v sloven- 
skem jeziku. Podrobnejši pregled štiriletnega pisanja Dela, 
Večera, Dnevnika, Komunista, Naših razgledov ter Primorskih 
novic in Vestnika kaže, da vzporedno z vse večjim številom 
informativnih prispevkov o narodnostni problematiki narašča 
tudi število komentarjev, reportaž in intervjujev. Res pa je, da 
je več kot polovica prispevkov objavljenih v regionalnih časo- 
pisih z narodnostno mešanih območij t. j. v Vestniku in Pri- 
morskih novicah, od katerih se zlasti slednje odlikujejo po 
angažiranem pristopu. 

Viden napredek je bil v obravnavanem obdobju storjen na 
področju radijske in televizijske informacije. Madžarski pro- 
gram Radia Murska Sobota v okviru Zavoda za časopisno in 
radijsko dejavnost se je z izgradnjo lendavskega studia leta 
1984 programsko obogatil in razširil z dnevnih 30 na 60 minut 
programa, razen ponedeljka, ter se v večji meri približal zahte- 
vam in željam poslušalcev. 

Prepreka za nadaljnjo širitev madžarskega radijskega pro- 
grama pa je med drugim zastarela tehnična oprema radij- 
skega studia in skupna frekvenca s slovenskim programom. 

S 13 na 14 ur dnevno se je razširil lani tudi program Radia 
Koper v italijanskem jeziku. Ta želi vzpostaviti z uvedbo nepo- 
srednejših voditeljskih obseženejših delov jutranjega in 
popoldansko-večernega programa ter z dajanjem večjega 
poudarka narečni obliki italijanskega jezika še pristnejši 
odnos s poslušalci. 

TV Koper kljub svoji specifični vlogi ni zanemarila svoje 
narodnsotne funkcije. V zadnjih treh letih je izvedla tudi vrsto 
ukrepov, s katerimi si poskuša ponovno utrditi položaj v 
italijanskem televizijskem prostoru. To pa je pogojevalo tudi 
njene programske spremembe. 

Tako je decembra lani razširila program v italijanskem 
jeziku iz sedmih ur na devet do deset ur dnevnega programa, 
v katerega uvršča tudi oddaje italijanske državne televizije - 
RAi (približno 4 ure na dan). S štirimi dnevnoinformativnimi 
oddajami v italijanskem jeziku in eno tematsko, približno 20- 
minutno oddajo v slovenskem jeziku (Odprta meja), ter s 
posebnim posluhom za vzgojnoizobraževalne oddaje je kopr- 
ska televizija, kljub številnim zasebnim italijanskim televizij- 
skim postajam, z nekonformističnimi in zabavnimi programi 
ter z možnostjo spremljanja vseh treh televizijskih programov 
RAI zelo gledana med pripadniki italijanske narodnosti v 
Sloveniji in tudi na Hrvatskem, kjer je viden njen signal. V letu 
1981 sta zagrebška in koprska televizija podpisali Samou- 
pravni sporazum o trajnem programskem sodelovanju na 
področju proizvodnje, izmenjave in predvajanja televizijskega 
programa, namenjenega italijanski narodnosti v Sloveniji in 
na Hrvatskem. Ta sporazum, ki naj bi rešil tudi spremljanje 
programa koprske televizije na kvarnerskem območju, kjer 
živijo pripadniki italijanske narodnosti, ni - ne po naši krivdi 
- nikoli prav zaživel. Zato postavitev novega oddajnika za 
kvarnersko območje ostaja še naprej prednostna naloga 
ustreznih družbenopolitičnih skupnosti in organizacij. 

K boljši obveščenosti madžarske narodnosti v Sloveniji, ki 
nemoteno sledi prvemu in drugemu programu ljubljanske 
televizije in vsem osrednjim slovenskim radijskim programom 
ter na srednjem valu dokaj dobro spremlja radijske signale iz 
sosednje Madžarske, je pripomogel leta 1982 postavljeni pre- 
tvornik za neposreden prenos madžarskega prvega televizij- 
skega programa za območje Lendave in bližnje okolice. Pre- 
bivalci ostalega dvojezičnega območja v Pomurju pa lahko z 
manjšo tehnično spremembo televizijskega sprejemnika v 
črno-beli tehniki neposredno spremljajo madžarski televizij- 
ski program. 

Mostovi — Hidak so se v aprilu letos vrnili v stare okvire in 
ponovno postali informativno-politična in kulturna štirinajst- 
dnevna polurna televizijska oddaja za madžarsko narodnost v 
Sloveniji. 

Osrednjo pozornost oddaja namenja njihovemu življenju in 
delu, družbenopolitičnemu in kulturnemu ustvarjanju ter 
jugoslovansko-madžarskemu sodelovanju na regionalni in 
državni ravni. 

Novost in izraz pripravljenosti dobrega sosedskega sodelo- 

vanja med Jugoslavijo in Italijo predstavlja že sprejeta pobuda 
nekaterih redakcij iz Kopra in Trsta o direktni izmenjavi agen- 
cijskih servisov ANSE in Tanjuga na relaciji Trst-Koper- 
-Reka, ki naj bi zaživela še v letošnjem letu in ki bi omogočila 
intenzivnejši dotok aktualnih in, zlasti za pripadnike italijan- 
ske narodnosti, pomembnih informacij iz matične domovine. 

10. Kadrovski problemi kot temelj in pogoj za 
razvoj narodnosti 

V okviru uresničevanja enakopravnega položaja italijanske 
in madžarske narodnosti se vse ostreje zastavlja kadrovsko 
vprašanje. Ustrezno usposobljeni kadri iz vrst pripadnikov 
obeh narodnosti so eden od pogojev za učinkovito vključeva- 
nje narodnosti v širše samoupravne družbene procese. 
Kadrovsko politiko narodnosti velja zastaviti tako, da bosta 
narodnosti imeli izobražence usposobljene ne le za delo pro- 
svetno-kulturne narave, ampak tudi za druga področja zdru- 
ženega dela. 

S sprejeto novo zakonodajo s področja vzgoje in izobraže- 
vanja, štipendijami Republiškega sekretariata za pravosodje 
in upravo za kadre v pravosodju in upravi, večjimi možnostmi 
študija na Madžarskem in v Italiji in drugimi konkretnimi 
ukrepi v prid študentom pripadnikom obeh narodnosti naj bi v 
prihodnje izboljševali kadrovsko strukturo v korist obeh na- 
rodnosti. 

Vsekakor pa bo možno sedanjo neugodno kadrovsko 
sestavo narodnosti izboljševati le v daljšem časovnem 
obdobju tudi zaradi objektivno omejenih kadrovskih možnosti 
tako v italijanski kot madžarski narodnosti. Kadrovska politika 
v korist narodnosti se bo morala bolj kot doslej uveljaviti 
predvsem kot skupna skrb območja, kjer narodnosti živita in 
kot konkretna stalna odgovornost samoupravnih interesnih 
skupnosti italijanske in madžarske narodnosti. 

11. Stiki narodnosti z matičnima narodoma 
Socialistična republika Slovenija podpira razvoj stikov med 

italijansko in madžarsko narodnostno skupnostjo in njunima 
matičnima narodoma. Ti stiki pospešujejo kulturni in jezi- 
kovni razvoj narodnosti ter bogatijo in krepijo raznovrstnost 
doseženega sodelovanja, kar postaja sestavni del politike 
razvijanja dobrih sosedskih odnosov, odprtih meja in vse- 
stranskega sodelovanja s sosednjimi državami kot matičnima 
narodoma italijanske in madžarske narodnosti. Z ustavno 
opredelitvijo teh stikov kot pomembnega dela za dolgoročni 
razvoj, meddržavnih odnosov z republiko Italijo in LR Madžar- 
sko se italijanska in madžarska narodnost izražata tudi kot 
subjekta mednarodnega sodelovanja SR Slovenije in SFR 
Jugoslavije z ustavno opredelitvijo teh stikov kot pomemb- 
nega dela za dolgoročni razvoj meddržavnih odnosov z Repu- 
bliko Italijo in LR Madžarsko. 

Številne in raznovrstne oblike stikov obeh narodnosti z 
matičnima narodoma so se krepile tudi v obdobju 1981-1985. 
Pripadniki italijanske narodnosti so priredili številna gospo- 
dovanja svojih pevskih zborov v Italiji in doma, gostili pevske 
zbore iz matične dežele, izmenjavali "kulturne programe z 
italijanskimi mesti. 

Posebej je treba omeniti redna gostovanja Italijanske drame 
z Reke in tradicionalne revije kulturnih skupin Unije Italijanov 
za Istro in Reko. Ekskurzije šolske mladine, nabava učbeni- 
kov, štipendiranje in druge oblike delovanja na področju 
izobraževanja so postala stalna praksa v teh odnosih. 

Tudi kulturni stiki madžarske narodnosti kažejo stalen 
porast in skrb za kvaliteto. Gostovanja gledališ iz Budimpešte 
in drugih krajev, razstava madžarskih umetnikov, sodelovanje 
ljubiteljskih skupin občin Lendava in Županija Zala, gostova- 
nje madžarskega gledališča iz Subotice so le nekatere reak- 
cije živega in stalnega kulturnega sodelovanja pripadnikov 
madžarske narodnosti v SFRJ. Tudi povezava dvojezičnih šol, 
medsebojna športna srečanja in druge oblike sodelovanja se 
nemoteno razvijajo že vrsto let. 

Pomembni so tudi stiki na meddržavni ravni med delegaci- 
jami družbenopolitičnih organizacij, v katerih sodelujejo tudi 
predstavniki narodnosti, kar poglablja odnose z vsemi demo- 
kratičnimi silami sosednjih držav. 

Vse bolj se krepi tudi sodelovanje pripadnikov narodnosti s 
sonarodnjaki in pripadniki drugih narodnosti v SFRJ in s 
Slovenci v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. To sodelovanje je 
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dobilo tudi posebno obliko v vsakoletnem srečanju narodno- 
sti petih držav (Jugoslavije, Avstrije, Italije, Švice in Madžar- 
ske) s področja Alpe-Adria, ki omogoča koristno in kritično 
izmenjavo informacij in izkušenj posameznih narodnostnih 
organizmov na vseh področjih njihovega življenja. Srečanja 
vse bolj pridobivajo na pomenu tudi v evropskem prostoru, 
saj so edina, ki povezujejo narodnosti iz držav vseh obstoječih 
družbenih sistemov. 

Vsestranski stiki in sodelovanje v okviru Alpe-Adria so tudi 
italijanski narodnosti zagotovili poseben položaj, saj se le-ta 
vse bolj povezuje z narodnostmi drugih držav. 

Na vsa ta gibanja pa so imeli zelo negativen vpliv tisti 
začasni ukrepi, bodisi naše države (uvedba depozita in omeje- 
vanje maloobmejnega prometa) ali drugih držav (obvezna 
menjava dinarjev v forinte na madžarsko-jugoslovanski meji), 
ki so omejevali gibanja na meji in posegali v načela odprte 
meje. 

V prizadevanjih za razvoj in sodelovanje pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti z matičnima narodoma so se 
vključevala tudi naša diplomatsko-konzularna prestavništva v 
Trstu in Budimpešti. 

12. Financiranje posebnih pravic narodnosti 
V okviru pravic in dolžnosti Socialistične republike Slove- 

nije do narodnosti, opredeljenih v 4. in 5. odstavku 250. čl. in 
9. tč. 314. člena Ustave SR Slovenije (»9. varuje narodnostni 
značaj, zagotavlja položaj, uresničuje enakopravnost italijan- 
ske in madžarske narodnosti in skrbi za njun vsestranski 
razvoj ter ga pospešuje;«) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
skrbi za: 

- izvajanje zakonskih obveznosti dvojezičnega poslovanja 
republiških in občinskih upravnih organov in pravosodnih ter 
drugih organov na narodnostno mešanih območjih, s tem da 
jim zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh stroškov dvojezič- 
nega poslovanja, to je za osebne dohodke in dodatke na 
osebne dohodke delavcem, ki morajo glede na naravo dela 
poslovati tudi v jeziku narodnosti, in za materialne stroške, ki 
nastajajo pri dvojezičnem poslovanju; 

- redno delovanje samoupravnih interesnih skupnosti za 
prosveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti, s tem da zagotavlja sredstva za njihove redne 
funkcionalne stroške; 

- informativno politično dejavnost pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodnosti, s tem da v celoti zagotavlja 
sredstva, potrebna za izdajanje tednika Nepujsag in za redne 
madžarske programe radio Murska Sobota in studio Lendava 
in ustrezen del sredstev za dnevnik La Voce del popolo; 

- redno dejavnost založbe Edit, Italijanske drame, Unije 
Italijanov za Istro in Reko in za del raziskovalnega programa 
Centra za zgodovinske raziskave Rovinj, s tem da skupaj s 
Socialistično republiko Hrvatsko zagotavlja sredstva za ures- 
ničevanja vsakoletnih programov teh institucij; 

- 50% udeležbo pri investicijah za potrebe šolstva narod- 
nosti in vsa sredstva za dvojezično šolsko dokumentacijo. 

V skladu s tako opredeljeno odgovornostjo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do narodnosti so v vsakoletnem 
zakonu o proračunu SRS opredeljena sredstva, kj jih uporab- 
niki prejemajo na podlagi vsakoletnih finančnih zahtevkov; ti 
praviloma izhajajo iz vsebinsko opredeljenih nalog in del in 
poročila o uporabi sredstev v preteklem letu. Pripadniki obeh 
narodnosti prejemajo tudi med letom republiška proračunska 
sredstva za manjše akcije, ki jih niso mogli predvideti v letnih 
programih. 

V obravnavanem petletnem obdobju je prejemalo sredstva 
za financiranje narodnosti 26 uporabnikov (po kriterijih naka- 
zovanja sredstev) in sicer: 

- za dvojezično poslovanje republiški organi: Višje 
sodišče Koper, Zapori Koper, UNZ Koper in Murska Sobota; 

skupščine občin in njihovi upravni organi: Koper, Izola, 
Piran, Murska Sobota in Lendava; 

Skupščina obalne skupnosti Koper; 
Upravi inšpekcijskih služb pri Skupščini obalne skupnosti 

Koper in SO Murska Sobota; 
pravosodni organi: temeljni sodišči Koper in Murska 

Sobota; temeljni javni tožilstvi Koper in Murska Sobota; 
občinski sodniki za prekrške Koper, Izola, Piran, Murska 
Sobota, Lendava; javni pravobranilstvi Koper in Murska 
Sobota; sodišči združenega dela Koper in Murska Sobota; 

družbeni pravobranilci samoupravljanja Koper in Murska So- 
bota; 

- za funkcionalno delovanje samoupravne interesne skup- 
nosti za prosveto in kulturo italijanske oziroma madžarske 
narodnosti, na obali v Kopru, Izoli in Piranu ter Murski Soboti 
in Lendavi; 

- za informativno dejavnost pripadnikov narodnosti Zavod 
za časopisno in radijsko dejavnost Murska Sobota za vse 
stroške tednika Nepujsag in odaje v madžarskem jeziku radia 
Murska Sobota in Lendava. 

Ustavne obveznosti Socialistične republike Slovenije do 
narodnosti uresničujejo tudi samoupravne interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti na ravni republike tako, da 

Izobraževalna skupnost Slovenije v okviru rednega in soli- 
darnostnega programa združuje sredstva za 

- kritje razlik stroškov pouka v italijanskih in dvojezičnih 
slovensko-madžarskih osnovnih šolah, za kolikor je pouk v 
teh šolah dražji od pouka v slovenskih šolah, 

- kritje stroškov pouka italijanskega jezika v slovenskih 
osnovnih šolah na narodnostno mešanem območju, 

- 75-odstotni delež štipendij učencem in študentom, ki se 
po končanem študiju zaposlijo v šolah narodnosti, 

- kritje stroškov udeležbe učiteljev italijanskih šol na stro- 
kovnih seminarjih v Italiji, 

- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov in delovnih zvez- 
kov za učence italijanskih in dvojezičnih osnovnih šol. 

Skupnost otroškega varstva Slovenije v okviru sredstev za 
program skupnih naložb ter iz sredstev solidarnosti zago- 
tavlja 

- sredstva za uresničevanje predšolske vzgoje otrok pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti, ki živijo na 
narodnostno mešanih območjih SR Slovenije. 

Kulturna skupnost Slovenije v okviru rednega programa 
združuje sredstva za kulturni razvoj obeh narodnosti za 

- založniško dejavnost narodnosti, 
- nakup knjig in periodike za knjižnice narodnosti, 
- amaterske dejavnosti v kulturno-umetniških društvih na- 

rodnosti, / 

- gostovanje Italijanske drame z Reke, 
- kulturne stike z matičnima narodoma, 
- investicije v kulturne domove za potrebe narodnosti, 
- kulturne akcije narodnosti. 
Raziskovalna skupnost Slovenije financira raziskovalne 

naloge, vezane na narodnosti in sofinancira del raziskoval- 
nega programa Centra za zgodovinske raziskave Rovinj, 
predvsem raziskovalne naloge, vezane na zgodovino Sloven- 
ske Istre. 

Število delavcev v občinskih upravnih organih na narod- 
nostno mešanem območju, ki obvladajo jezik narodnosti, je 
sicer dokaj ugodno, vendar je treba upoštevati, da ne znajo 
vsi strokovni delavci, ki bi to morali, jezika narodnosti na 
takšni stopnji, da bi mogli brez pomoči prevajalca izpeljati 
zahtevnejše upravne postopke v celoti v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku. 

Poleg štipendijske politike Republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, ki bo dajal prednost pri dodelitvi štipen- 
dij kandidatom, ki obvladajo jezik narodnosti, in vsako leto 
zagotavljal iz republiškega proračuna tudi devizna sredstva za 
izpopolnjevanje sodnikov na sodiščih v Italiji oz. na Madžar- 
skem, ostaja skrb za strokovno dopolnilno izobraževanje 
potrebnega števila sodnikov na narodnostno mešanih 
območjih trajna naloga pravosodnih organov, ki bo terjala 
precejšnje napore pa tudi večji delež sredstev. 

III. KONČNE UGOTOVITVE 
Iz predloženega poročila povzemamo nekatere ugotovitve, 

ki nam bodo pomagale, da ugotovimo bistvene probleme, ki 
ovirajo nadaljnji razvoj uresničevanja narodnostne politike. 
Kljub velikim uspehom, ki so bili doseženi pri uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti, moramo jasno opredeliti probleme in določiti, kdo jih je 
dolžan odpraviti in v kakšnem roku mora to storiti. 

Obdobje 1981-1985 je bilo obdobje nadaljnjega sprejema- 
nja pravnih predpisov, ki v vsakdanje življenje prenašajo 
ustavne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti. Ta proces je v glavnem končan, ostane pa spremljanje 
in uresničevanje nove zakonodaje. Zelo konstruktiven odnos 

priloga poročevalca 69 



predlagateljev zakonov in drugih pravnih aktov je viden že v 
tem, da je že v prvi fazi postopka vključeval določila, ki 
opredeljujejo položaj ali pravice narodnosti. To je najkvalitet- 
nejša značilnost v obdobju 1981-1985. 

»Stališča 77« so še vedno v veljavi in jih je potrebno 
dosledno spoštovati. Družbenopolitične organizacije in drugi 
subjekti na narodnostno mešanih območjih naj v enem letu 
ugotovijo, kako se stališča uresničujejo v praksi. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, ki je bilo predloženo 
Skupščini SR Slovenije leta 1981, so v glavnem enake seda- 
njim ugotovitvam. Do zastoja pri uresničevanju že sprejetih 
sklepov in usmeritev pa je vendarle prišlo na nekaterih 
področjih, čemur je vzrok predvsem malomaren odnos odgo- 
vornih služb do narodnostno mešanega okolja. Te slabosti in 
nedoslednosti so predvsem v izvajanju dvojezičnosti v vseh 
njenih oblikah, od obrazcev, zunanjega videza, dvojezičnih 
samoupravnih aktov v združenem delu, do objav, razglasov, 
plakatov in podobno. Določen napredek na tem področju 
opažamo šele v zadnjem letu. Poročilo naj bo vzpodbuda 
vsem odgovornim dejavnikom, da dosledno izpolnjujejo spre- 
jete obveznosti in spodbujajo resnično enakopravnost obeh 
narodnosti z večinskim narodom. Temeljna ustavna načela o 
narodnostih je potrebno nenehno uresničevati v praksi in 
izbirati pri tem najustreznejše načine in oblike. Ta zavzetost 
mora izhajati iz vsakdanjega prizadevanja za uresničevanje 
enakopravnosti pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti in vloge, ki jo imata obe narodnosti v naših socialističnih 
samoupravnih razmerjih. 

Uveljavljanje z ustavo in zakoni opredeljenega položaja 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti je izrednega 
pomena v celotnem družbenem, političnem in gospodarskem 
razvoju SR Slovenije. To je stalen in dolgoročen proces, ki ga 
»Stališča 77« usmerjajo tudi v prihodnje. 

Na narodnostno mešanih območjih obalnih občin in 
Pomurja, kjer pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti avtohtono živijo kot etnični skupini, v skupnem 
prizadevanju z večinskim narodom nenehno v praksi širijo 
možnosti za svoje nacionalno potrjevanje in razvoj. 

Izvršni sveti občin na narodnostno mešanih območjih 
morajo prevzeti večjo neposredno odgovornost za izvajanje 
narodnostne politike. Dolžni so zahtevati in kontrolirati, da se 
prek odgovornih upravnih organov dosledno uvedejo sank- 
cije proti vsem tistim, ki še naprej iz malomarnosti ne izvajajo 
določil dvojezičnosti in kršijo načela enakosti in sožitja večin- 
skega naroda z italijansko in madžarsko narodnostjo. 

Republiški upravni in drugi samoupravni organi morajo v 
roku enega leta zagotoviti, da bodo dvojezični vsi obrazci in 
dokumenti, ki se uporabljajo na narodnostno mešanem ob- 
močju.. 

Vsi upravni in sodni organi so dolžni opozarjati in spodbu- 
jati uporabo jezika narodnosti v upravnih in sodnih postopkih. 

Vsi registri in vsi izpiski kot tudi vsi drugi dokumenti, ki so 
namenjeni tudi neposredni uporabi delovnih ljudi in občanov, 
morajo biti dvojezični. To velja tudi za sodne registre OZD in 
zemljiško knjigo. 

Skupščine narodnostno mešanih občin naj zagotovijo, da 
se v njihovih statutih posebej opredeli vloga, delovanje in 
pristojnosti občinskih komisij za narodnosti pri uresničevanju 
narodnostnih pravic v občini, kjer tega še niso storili, in naj se 
izdela poslovnik o delu komisije. 

Izvršni sveti občin na narodnostno mešanih območjih so 
odgovorni, da se do konca leta 1986 zagotovijo dvojezične 
označbe enake vrednosti povsod tam, kjer tega še ni, v mestih 
in vaseh, v cestnem, železniškem, letalskem in vodnem pro- 
metu, pri označbi rek in podobno. Vse javne oznake morajo 
biti dosledno dvojezične. Izvršni sveti so prek svojih upravnih 
organov dolžni ukrepati povsod tam in v vseh primerih, ko se 
ne spoštujejo sprejeti sklepi. 

Pravosodni organi se svojih obveznosti na področju dvoje- 
zičnega poslovanja zavedajo in se trudijo, da bi stanje izbolj- 
šali. Da bi kljub vrzeli v obvladovanju dvojezičnega poslovanja 
pripadnikom narodnosti omogočili v postopkih uporabo nji- 
hovega jezika, se poslužujejo sodnih tolmačev, kar je izhod v 
sili, ki ga je mogoče sprejeti le, dokler organov ne bomo 
okrepili z ustreznimi kadri in v celoti uresničili načela dvoje- 
zičnosti. Temu vprašanju je potrebno posvetiti več pozornosti 
v okviru štipendijske politike Republiškega sekretariata za 
pravosodie in upravo, v razvojnih dokumentih pristojnih druž- 

benopolitičnih skupnosti pa tudi samoupravnih interesnih 
skupnosti za prosveto in kulturo narodnosti. 

Na področju šolstva narodnosti so bile opravljene vse 
naloge, opredeljene v »Stališčih 77«. Ob splošnih prizadeva- 
njih za preobrazbo vzgoje in izobraževanja ugotavljamo celo 
večje vsebinske in programske premike, kot jih je bilo leta 
1977 mogoče predvideti, posebno v smislu izobraževanja za 
dvojezičnost in vzgoje za sožitje. 

Tudi na področju dvojezičnosti je dosežen napredek, ven- 
dar še vedno prihaja do zastoja. Dvojezično poslovanje na 
narodnostno mešanem območju je prilagojeno objektivnim 
možnostim glede na strukturo zaposlenih delavcev in glede 
na strukturo občanov. 

V preteklem obdobju je bil narejen izredno pomemben 
korak v razvijanju takih sistemskih in programskih usmeritev, 
da se tudi večinski narod vzgaja in izobražuje za dvojezičnost 
in sožitje na narodnostno mešanem območju. Specifični 
družbenopolitični, kulturni in demografski pogoji pa zahte- 
vajo v vzgojno-izobraževalnem delu šol tudi občutljivost za 
posebnosti dvojezičnega okolja, odprtost za novosti in spre- 
minjanje tradicionalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela. 
Usmerjeno izobraževanje na srednji in visokošolski ravni naj 
bi zagotovilo dvojezično vzdušje, usposobilo učence, da se 
ob poznavanju drugega jezika aktivno odzivajo na pobude 
dvojezičnega okolja in delujejo v dvojezičnem okolju. 

Sedanje stanje vzgoje in izobraževanje za pripadnike itali- 
janske in madžarske narodnosti je rezultat povečane druž- 
bene skrbi in izboljšanih materialnih in kadrovskih pogojev 
ter modernizacije vzgojno-izobraževalnega dela. Usmeritev, 
ki je začrtana z novimi zakoni s področja vzgoje in izobraževa- 
nja pa tudi s »Stališči 77«, že kaže ugodne rezultate. Ti so 
vidni v večjem vpisu v dvojezične šole in v šole z italijanskim 
učnim jezikom ter v dobrem učnem uspehu učencev teh šol. 
Zaradi večje izbire srednješolskih programov imajo tudi večje 
možnosti za nadaljnje izobraževanje in vključevanje v delo. Za 
hitrejše zagotavljanje kadrov, ki obvladajo oba jezika za 
potrebe razvoja funkcionalne tlvojezičnosti na vseh področjih 
družbenega življenja na narodnostno mešanem področju v 
Pomurju, podpiramo uvedbo novega dvojezičnega VIP nara- 
voslovno-matematične tehnologije na srednji šoli v Lendavi. 

Kljub nekaterim uspešnim premikom pa se dvojezične šole 
in šole z italijanskim učnim jezikom še vedno srečujejo s 
težavami, zlasti pri zagotavljanju primernih učbenikov in gra- 
div. Ker primanjkuje ustreznih strokovnjakov in prevajalcev, 
pa tudi zaradi nizkih naklad, naj bi za strokovne predmete v 
srednjih šolah pravočasno pripravljali tudi interna gradiva. 
Okrepiti velja sodelovanje z založbami, ki v Jugoslaviji izda- 
jajo učbenike za šole z italijanskim in madžarskiip jezikom in 
se dogovoriti za skupne izdaje učbenikov za pouk obeh jezi- 
kov. Redni uvoz učnih pripomočkov, predvsem didaktičnega 
materiala za strokovno vzgojo in leposlovja ter strokovne 
pedagoške literature, bi zmanjšal težave vzgojno-izobraževal- 
nim organizacijam za pripadnike narodnosti. 

Predvsem za obalno območje je še vedno značilen velik 
letni priselitveni prirast prebivalstva iz drugih krajev, zato se 
pomanjkljivosti na področju dvojezičnosti odpravljajo počas- 
neje kot je bilo pričakovati glede na vložene napore za uredi- 
tev teh vprašanj. 

Stanje na področju dvojezičnega poslovanja republiških in 
občinskih upravnih, pravosodnih in drugih organov na narod- 
nostno mešanem območju v celoti še ni zadovoljivo. Zakon- 
ske, statutarne in podzakonske določbe se, razen na območju 
občine Lendava, ne spoštujejo dosledno. 

V naslednjem obdobju bi bilo potrebno vprašanju pouka 
madžarskega jezika zunaj narodnostno mešanega območja 
posvetiti še večjo pozornost in poskrbeti zlasti za ustrezen 
učni kader, hkrati pa poskrbeti, da bodo organizacije združe- 
nega dela in ustrezni občinski organi stimulirali učenje mad- 
žarskega jezika z ustrezno štipendijsko in kadrovsko politiko. 

Financiranje vzgoje in izobraževanja je za pripadnike 
narodnosti sistemsko ustrezno zastavljeno, vendar ga je treba 
dograjevati in sproti preverjati merila ter standarde in norma- 
tive v Skupnosti otroškega varstva Slovenije in v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, da bodo te šole zaradi svoje specifike 
dobivale ustrezna sredstva za izvajanje vzgojno-izobraževal- 
nih programov. 

Ob veliki in vsestranski družbeni podpori sta italijanska in 
madžarska narodnost v preteklem obdobju, razvili in utrdili 
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vrsto kulturnih dejavnosti in se tudi ustrezno organizirali. 
V prihodnje je potrebno prireditev »Koprska srečanja - 

Incontri Capodistriani«, ki je postala tradicionalna in si jo 
vsako leto ogleda več tisoč ljudi, še izboljšati, jo ustrezno 
predstaviti širši družbeni javnosti, deležna pa mora biti tudi 
ustrezne finančne pomoči. 

V obravnavanem obdobju je bilo raziskovanje narodnostnih 
vprašanj usmerjeno v številne vidike dvojezičnosti, pri tem pa 
je bilo še vedno premalo povezovanja raziskovalnih potenci- 
alov, usposabljanja mladih raziskovalnih kadrov, še posebej iz 
vrst pripadnikov narodnosti. Tudi svobodna menjava dela v 
občinskih SIS za raziskovalno delo na narodnostno mešanih 
območjih še ni dovolj zaživela. V prihodnje bi kazalo vse 
parcialne raziskave strniti in sintetizirati ter prek program- 
skega sveta pri Raziskovalni skupnosti Slovenije opredeliti 
racionalno organizirano in programsko ustrezno usmerjeno 
raziskovalno dejavnost na področju narodnostnih vprašanj. 
Program naj bi vključeval vse zainteresirane raziskovalce in 
institucije vključno s sekcijo za raziskovanje pri Obalni SIS 
italijanske narodnosti, ki deluje kot enota Centra za zgodovin- 
ske raziskave Rovinj. 

Da bi vsebinsko in organizacijsko izboljšali Voce del popolo 
je potrebno v prihodnje preiti na redakcijsko obliko dela. 

V letu 1981 podpisan Samoupravni sporazum o trajnem 
programskem sodelovanju na področju proizvodnje, izme- 
njave in predvajanja televizijskega programa, namenjenega 
italijanski narodnosti v Sloveniji in na Hrvatskem med zagreb- 
ško in koprsko televizijo, ki naj bi rešil tudi spremljanje pro- 
grama koprskega TV programa na Kvarnerskem območju, 
kjer žive pripadniki italijanske narodnosti še ni zaživel. Posta- 
vitev novega oddajnika za to območje ostaja še naprej pred- 
nostna naloga ustreznih družbenopolitičnih skupnosti in or- 
ganizacij. 

Med sredstvi javnega obveščanja madžarske narodnosti je 
potrebno finančno in siceršnjo pozornost posvetiti Nepuj- 
sagu. 

Poslovodni in samoupravni organi sredstev javnega obveš- 
čanja morajo z ustrezno politiko zagotoviti, da bo narod- 
nostna problematika italijanske in madžarske narodnosti 
stalno prisotna v informacijah, ne samo kot zabeležka o 
dogodku, temveč z vso problematiko sožitja in osveščanja o 
prisotnosti dveh avtohtonih narodnosti, to je Italijanov in 
Madžarov v prostoru SR Sloveniie. 

Gospodarski razvoj obmejnih območij in razvito gospodar- 
sko sodelovanje z Republiko Italijo in LR Madžarsko 
pomembno prispevata k izboljšanju družbenoekonomskega 
položaja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter italijan- 
ske in madžarske narodnosti pri nas. Še naprej je potrebno 
načrtno spodbujati razvoj obmejnih območij in krepiti 
obmejno gospodarsko sodelovanje, zlasti še višje oblike tega 
sodelovanja in menjave, ki omogočajo širše integrativne pro- 
cese med gospodarstvi na obeh straneh meje in zagotavljajo 

vsestranski razvoj obmejnih območij. Pripadnikom narodno- 
sti je potrebno omogočiti, da bodo neposredno na obeh 
straneh meje še v večji meri nastopali kot povezovalci in 
spodbujevalci sodelovanja med državami, deželami, obči- 
nami, družbenimi organizacijami in društvi. 

Kot aktivnega dejavnika sodelovanja in povezovanja z 
neposrednima sosedoma Republiko Italijo in LR Madžarsko je 
potrebno v procesu samoupravnega odločanja in podružblja- 
nja tega sodelovanja uveljaviti tudi vlogo italijanske in mad- 
žarske narodnosti, ki s svojimi stiki z matičnima narodoma 
lahko širita in ustvarjata nove človeške, kulturne in gospodar- 
ske vezi in pretoke. 

Še naprej je treba krepiti stike narodnosti z matičnima 
narodoma kot ustavno opredeljene pravice in pogoja za nji- 
hov nadaljnji jezikovni in kulturni razvoj, dosledno uresniče- 
vati načelo, da so nosilci in organizatorji stikov povezani z 
Obalno in občinskimi konferencami SZDL, Unijo Italijanov za 
Istro in Reko, medobčinskimi in občinskimi konferencami 
SZDL Pomurja in drugimi družbenopolitičnimi dejavniki. Vsi, 
posebej pa narodnosti, si moramo prizadevati, da bosta itali- 
janska in madžarska kultura še bolj prisotni pri nas, hkrati pa 
da bo tudi naša samoupravna socialistična družba skupaj z 
narodnostmi bolj navzoča v življenju Republike Italije in LR 
Madžarske. Zato bo treba tudi v uradne stike med SR Slove- 
nijo in drugimi sosednjimi državami bolj dosledno vključevati 
tudi delegate naših narodnostnih skupnosti. 

Osimske sporazume sta Socialistična federativna republika 
Jugoslavija in Republika Italija sklenili tudi v želji, da se 
izboljšujejo življenjske razmere narodnosti oziroma narod- 
nostne skupnosti obeh držav. Sporazumi so bistveno prispe- 
vali k razširitvi stikov med SR Slovenijo in AD Furlanijo- 
Julijsko krajino in s temi tudi h krepitvi medsebojnega sodelo- 
vanja med obmejnima območjema. Zato je mogoče tudi s 
stališča pripadnikov italijanske narodnosti pozitivno oceniti 
desetletno obdobje Osimskih sporazumov, ki imajo tudi za 
njihov prihodnji razvoj poseben pomen. Posebej se je utrdilo 
dolgoletno sodelovanje v okviru Alpe-Adria, kar je italijanski 
narodnosti omogočilo, da se vse bolj uveljavlja kot povezova- 
lec dejavnosti skupaj z narodnimi skupnostmi drugih držav. 

V letu 1986 naj bi poenotili merila za pridobitev republiških 
proračunskih sredstev za dvojezično poslovanje v upravnih, 
pravosodnih in drugih organih na narodnostno mešanih ob- 
močjih. 

Odprta vprašanja, ki jih še ni bilo mogoče v celoti rešiti, 
predvsem naložbe in kadri za vodenje kulturnih skupin narod- 
nosti ostajajo še naprej naloga, ki jo je potrebno rešiti. Tako je 
rešitev iz »Stališč 77«, ko je bila načrtovana gradnja oziroma 
obnova Kulturnega doma v Izoli, obnova Kulturnega doma v 
Piranu za italijansko narodnost, za madžarsko narodnost pa 
dokončanje Kulturnega doma v Dobrovniku in Motvarjevcih in 
kulturne dvorane pri novi osnovni šoli v Lendavi še vedno 
aktualna. Naložbe za kulturo narodnosti terjajo vsestransko 
podporo in sodelovanje z drugimi subjekti. 
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Iz Skupščine 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki uresničevanja družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje 1986-1990 

v letu 1986 (AS-650/1)  

i ivnnMA DPDMRA svoje pripombe do 5. decembra. Nato naj bi ta 
dokument obravnavala skupščinska delovna telesa, 

Delegatom v Skupščini SFRJ je bil poslan Osnu- skuPfj z osff"'™ spremljajočimi planskimi doku- 
tek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega mentl Pa naJ bi bil sprejet konec decembra, ko bodo 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990, na kate- pre'°n'el

m uskla'ena stalisca republiških m pokra- 
rega morajo dati skupščine republik in pokrajin jmskih skupscm. 

Ta resolucija določa naloge pri uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja in ukrepe ekonomske politike na 
podlagi usklajenosti ciljev in nalog družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1986-1990 z možnostmi in pogoji za razvoj 
v letu 1986. 

Uresničevanje nalog in ukrepov, določenih v tej resoluciji, 
je obveznost vseh subjektov gospodarjenja in vseh nosilcev 
razvojne in ekonomske politike v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji. 

POGOJI IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ 
1. Zaradi zapletenosti in zahtevnosti ekonomskega stanja 

in ciljev pospeševanja razvoja, ki jih moramo uresničiti v letu 
1986, so potrebni globlji posegi, ki jih moramo opraviti z 
izpolnjevanjem osnovnih nalog in ukrepov protiinflacijske 
ekonomske politike, določenih s to resolucijo. Zaradi neob- 
vladane gospodarske stagnacije in neugodnih zunanjeeko- 
nomskih okoliščin so pogoji za ekonomsko okrevanje in 
pospeševanje razvoja še težji. 

2. Politika uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
leto 1986-1990 v letu 1986 mora temeljiti na doseženi stopnji 
materialne in samoupravne družbene razvitosti, predvsem pa 
na oceni danih pogojev in možnosti gospodarske rasti in 
razvoja, zlasti upoštevajoč razpoložljive delovne, zgrajene, 
naravne in druge potenciale in ugodnosti za združevanje dela 
in sredstev, pri čemer morajo biti osnovne naloge in ukrepi 
razvojne in ekonomske politike določeni v funkciji strategije 
preobrata zmanjševanja povečanje ekonomske aktivnosti s 
povečanjem delovne storilnosti, pospešitvijo tehnološkega 
napredka in krepitvijo drugih dejavnikov zaradi dviga učinko- 
vitosti gospodarjenja kot glavnega vira ekonomske rasti in 
uspešnega razvoja samoupravne družbene reprodukcije. To 
je edini realni način za obvladovanje stagnantnega stanja za 
izhod iz krize. Stekli so se družbeni pogoji in potreba za to, da 
se mora-z izdajo gospodarskih sistemskih zakonov, družbe- 
nih planov in programov finančne konsolidacije, ter na njihovi 
podlagi in z njimi opredeljenih tržno objektivnejših pogojev za 
gospodarjenje (pridobivanje in razporejanje dohodka ozi- 
roma osebnih dohodkov in akumulacije) za organizacije zdru- 

ženega dela kot blagovne proizvajalke - okrepiti najširše 
delovno angažiranje vseh delovnih ljudi, poslovna iniciativa, 
ter usmerjanje proizvodnje in storitev, zboljševanje sedanjih 
in osvajanje novih proizvodov in tehnologij ter samoupravna 
ekonomska integracija na enotnem jugoslovanskem trgu. V 
skladu s tem moramo aktivirati vse razpoložljive vire, vštevši 
pospešeno aktiviranje potencialov kmetijstva, drobnega 
gospodarstva, turizma, stanovanjske graditve ter drugih pro- 
izvodnih in storitvenih dejavnosti družbenega in individual- 
nega sektorja, zlasti z aktiviranjem delovnih, materialnih in 
denarnih virov prebivalcev (in delavcev na začasnem delu v 
tujini). 

Za takšen preobrat ekonomskega stanja se morajo v polni 
meri angažirati vse sile v družbi, da bi pravočano dosegli 
pozitivne spremembe v procesu reprodukcije, pogojih in 
načinu gospodarjenja v smeri nadaljnje krepitve socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, V skladu s tem 
moramo v letu 1986 z večjo mobilizacijo vseh sil in sredstev 
zagotoviti realizacijo ustreznega dela ciljev in nalog, določe- 
nih za srednjeročno obdobje, da bi zagotovili naraščajoč 
razvoj in večjo stopnjo ekonomske stabilnosti. S tem moramo 
postopoma ustvarjati materialne in druge pogoje za dinamič- 
nejši razvoj proizvodnih sil z odločnim uresničevanjem dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije in dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. 

Na podlagi danih pogojev in možnosti ter družbenih potreb 
po pospeševanju razvoja mora biti tržišče razvojne usmeritve 
v letu 1986 in naslednjih letih na uresničitvi pozitivnega preo- 
brata stagnantnih inflacijskih gibanj, ki mora temeljiti na 
aktiviranju kvalitativnih dejavnikov rasti in razvoja ter nujnih 
strukturnih spremembah. Z aktivno razvojno in ekonomsko 
politiko ter učinkovitejšim delovanjem gospodarskih sistem- 
skih rešitev bomo ustvarjali pogoje za to, da se bo gospodar- 
stvo čim prej prilagodilo učinkovitejšemu tržnemu gospodar- 
jenju in doseglo stabilno rast proizvodnje, izvoza in dohodka 
s povečanjem delovne storilnosti, pospešenim tehnološkim 
napredkom in z drugimi dejavniki učinkovitosti gospodarje- 
nja. Na tej podlagi bomo ustvarjali možnosti za porast realnih 
dohodkov delavcev, povečanje produktivnega zaposlovanja 
in dvig življenjske ravni. Takšni razvojni usmeritvi je podre- 
jena izbira glavnih nalog, družbenih dejavnosti in ukrepov 
ekonomske politike, določenih v tej resoluciji. 
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II. 
GLAVNE NALOGE PRI URESNIČEVANJU 
POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
RAZVOJA 

3. Izhajajoč iz razvojnih ciljev in nalog, določenih v družbe- 
nem planu za obdobje 1986-1990 ter danih pogojev in možno- 
sti za razvoj, bodo glavne in med seboj povezane naloge 
ekonomske politike v letu 1986 naslednje: 

1. Bistveno zmanjšati inflacijo z odpravo vzrokov za infla- 
cijsko gospodarjenje, izvajanje finančne konsolidacije, dvi- 
ganjem učinkovitosti gospodarjenja in krepivijo materialne 
osnove združenega dela. 

Prilagajanje gospodarstva zaostrenim tržnim zahtevam 
glede dviganja učinkovitosti gospodarjenja in hitrejših kako- 
vostih in strukturnih sprememb bomo podprli z vsemi razpo- 
ložljivimi ukrepi ekonomske politike, da bi od leta 1986 zago- 
tovili stalno in stabilno rast delovne storilnosti kot najpo- 
membnejšega pogoja za uresničitev vseh drugih nalog druž- 
benoekonomskega razvoja, vštevši tudi nujno krepitev materi- 
alne osnove gospodarstva. 

V letu 1986 moramo energično odpravljati žarišča in vzroke 
inflacijskega načina gospodarjenja, predvsem s tem, da bomo 
onemogočali deficitarno financiranje proizvodnje, investicij 
in porabe. Temu bomo prilagodili obračunski sistem in instru- 
mente (osnove in merila) za delitev osebnih dohodkov, 
čistega dohodka in dohodka. Pomembna naloga v tej smeri je 
sanacija izgub in drugih deficitov, normalizacija finančnih 
tokov in vzpostavitev finančne discipline za krepitev renta- 
bilne proizvodnje in njenih tehno-ekonomskih rezultatov. 
Zato so nujni naslednji večji posegi: izdelava in dosledna 
realizacija sanacijskih programov organizacij združenega 
dela, bank in drugih uporabnikov družbenih sredstev; določi- 
tev realne vrednosti premoženja; reprogramiranje in konver- 
zija kreditnih obveznosti na selektivni podlagi in ureditev 
finančnih deficitov (tečajne razlike idr.) na podlagi določenih 
meril; zapiranje virov neregularne emisije denarja in kreditov; 
saniranje investicijskih prekoračitev in zmanjšanja zajetja iz 
gospodarstva iz naslova davkov, prispevkov in drugih obvez- 
nosti. S spremembami v denarnem, deviznem, kreditnem in 
bančnem sistemu ter s spremembo vloge trgovine bomo 
okrepili dosledno uporabo ekonomskih meril in meril real- 
nega vrednotenja dejavnikov in rezultatov proizvodnje in inve- 
sticij. V celoti bomo ustvarjali spodbudne možnosti za pospe- 
šitev procesa združevanja dela in sredstev na jugoslovanskem 
gospodarskem območju.in usposabljali delovne organizacije 
za uspešno gospodarjenje in razširjeno reprodukcijo. 

Večja ekonomska prisila in usklajevanje odnosov na trgu 
ter delovanje gospodarskega sistema in ukrepov protiinflacij- 
ske ekonomske politike bodo subjektom gospodarjenja vse 
bolj omogočali, da dohodek povečajo s produktivnejšim 
delom, kar bo povzročilo tudi precej zmernejšo rast stroškov 
in cen. Tako zmanjševanje inflacije je pogoj za uresničevanje 
vseh drugih ciljev in nalog samoupravnega družbenoekonom- 
skega razvoja. Pri tem bo v odvisnosti od gibanja inflacije 
povečana celotna družbena kontrola cen v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupno- 
stih. Z odločnim uresničevanjem vseh teh ekonomskih pogo- 
jev je nujno treba zagotoviti, da bo povprečna tekoča 
mesečna rast cen v letu 1986 omejena na približno 2% ozi- 
roma da bo rast cen (december 1986 v primerjavi z decem- 
brom 1985) približno 30%, kar pomeni, da se mora povprečna 
letna rast cen v letu 1986 v primerjavi z letom 1985 zmanjšati 
na približno 50% (deflator); 

2. pospešiti rast proizvodnje in izvoza ter zagotoviti zunanjo 
likvidnost. 

V prvem letu srednjeročnega plana je nujno treba urediti 
stabilno naraščajočo ekonomsko aktivnost, v kateri mora biti 
izvoz blaga in storitev gibalo gospodarske rasti razvoja in 
imeti vse popularnejšo vlogo pri povezanosti z drugimi dejav- 
niki povečanja učinkovitosti in drugih kakovosti gospodar- 
jenja. 

Realni materialni okviri gospodarske rasti, s katerimi se 
izraža nujno gospodarsko okrevanje, morajo biti: najmanj 3% 
rast družbenega proizvoda s približno 3% rastjo industrijske 

proizvodnje in približno 8% rastjo in kmetijske proizvodnje. V 
okviru realnih stopenj rasti je nujno treba doseči približno 5% 
izvoz blaga in storitev. Pri tem je treba delovno storilnost 
povečati najmanj za 1%, investicije za 2% in zaposlenosti 
približno za 2%'', tako da bi realni osebni dohodek delavcev 
rasel v skladu z rastjo delovne storilnosti in da bi bila omogo- 
čena približno 2% rast življenjske ravni. V plačilni bilanci je 
treba doseči najmanj 650 milijonov dolarjev suficita, zagoto- 
viti je treba zunanjo likvidnost in povečati devizne rezerve. 

- Nominalni devizni prihodek od izvoza blaga in storitev 
mora doseči raven 14,9 mrd dolarjev (9% stopnja) od tega 
izvoza blaga 11,4 mrd dolarjev (9%), turizem 1,1 mrd dolarjev 
(približno 11%), promet 1,6 mrd dolarjev (9%) investicijska 
dela in drugi neblagovni prihodki 785 mio dolarjev (5%), 
medtem ko bi nakazila iz tujine znašala 3,3 mrd dolarjev (2%). 
Pri tem bi nominalni uvoz blaga in storitev dosegel 14,3 mrd 
dolarjev (8%), od tega uvoz blaga približno 13 mrd dolarjev 
(7%), in sicer uvoz reprodukcijskega materiala približno 10,5 
mrd dolarjev (7%), opreme 1,8 mrd dolarjev (8%) in blaga za 
široko porabo približno 600 mio dolarjev (8%). 

- V industriji in drugih dejavnostih proizvodnje in storitev 
je nujno intenzivirati začeti postopek tržnega prilagajanja, 
kakovostnih in strukturnih sprememb, usmerjenih v: tehnolo- 
ško modernizacijo in boljše izkoriščanje zmogljivosti; dvig 
kakovosti in zmanjševanje proizvodnih stroškov (energije, 
uvoznega materiala, surovin, neproizvodnih stroškov idr.); 
prilagajanje izvoznim zahtevam in večjemu izvozu; reproduk- 
cijsko povezovanje in zmanjševanje neusklajenosti med 
bazičnim in predelovalnim sektorjem ter znotraj njih; organi- 
zacijske in tehnično-tehnološke izboljšave; saniranje, preu- 
smerjanje in odpravo nedonosne proizvodnje in neuspelih 
investicij idr. Pri tem je treba z odločnimi ukrepi spodbujati 
najširšo uporabo informatike kot nove infrastrukture gospo- 
darstva in družbe, zlasti po uporabo razpoložljivih, proizvod- 
njo in ustrezni uvoz novih sredstev, usposabljanje kadrov in 
ustvarjanje drugih pogojev za hitrejši razvoj informatike. Sku- 
paj s tem je treba odločno razvijati nove oblike gospodarskih 
aktivnosti - intermediarna, agregatna in komandna proizvod- 
nja, različne dodelovalne in atestne operacije, raziskovalno 
razvojni, izobraževalni in poslovni centri, projektivne, konzul- 
tativne in poskusne organizacije, številne vrste agrikulturnih, 
stanovanjsko-komunalnih, turističnih, prometnih in drugih 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti, vštevši obrt, domačo 
obrt in vse področje drobnega gospodarstva. 
- Energetsko preskrbo proizvodnje in prebivalstva je 

treba zagotoviti s povečanjem proizvodnje iz obstoječih ener- 
getskih zmogljivosti in dograditvijo energetskih zmogljivosti 
za katere je predvideno, da bodo začele obratovati v letu 1986, 
tako da bo proizvedenih približno 81 mrd kWh električne 
energije, 74 mio ton premoga, 4 mio ton nafte in 3 mrd Nm3 

naravnega plina ter uvoženih 3,8 mio ton premoga za koksa- 
nje, 10,5 mio ton nafte in 4,5 mrd Nm3 naravnega plina. Z 
energetsko bilanco Jugoslavije za leto 1986 so določeni tudi 
ukrepi za njeno uresničevanje. Za omilitev deficita v bilancah 
energije (zaradi zaostajanja graditve novih energetskih objek- 
tov in plačilnobilančnih težav, uvoza nafte idr.) je nujno treba 
do konca prvega polletja 1986 sprejeti skupni plan organizacij 
združenega dela, združenih v Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva, z ukrepi za njegovo uresničevanje in 
družbeni dogovor o razvoju energetike do leta 2000 ter izpo- 
polniti program ukrepov za racionalizacijo proizvodnje in 
porabe energije (varčevanje). Nadaljevati je treba z uresniče- 
vanjem politike cen, določene z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije. 
- Nujno moramo pospešiti rast kmetijske proizvodnje in 

izvoza, povečati stabilizacijo trga ter zagotoviti ugodnejši 
ekonomski položaj proizvajalcev kmetijskih proizvodov in 
živil ter dvigniti konkurenčno sposobnost. Pridelati je treba 
približno 5 milijonov ton pšenice, približno 11,5 milijonov ton 
koruze in 1,3 milijona ton mesa, odkupiti pa približno 3,5 
milijona ton pšenice - od tega za tržne rezerve približno 350 
tisoč ton, 4,5 milijona ton koruze - od tega za tržne rezerve 
približno 400 tisoč ton, medtem ko bi znašale tržne rezerve 
mesa 50 tisoč ton. Nujno je treba za 6% povečati izvoz kmetij- 

11 V lo stopnjo rasti ni vračunano povečanje zaposlenosti na podlagi javnih 
posojil in samoprispevkov. 
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skih pridelov in živil. Pospešiti je treba rekonstrukcijo gozd- 
nega sklada in zboljšati njegovo varstvo. 

- Še naprej je treba podpirati nadaljnjo rast pri razvoju 
turistične aktivnosti in sprejeti dodatne ukrepe za uspešnejšo 
in bogatejšo turistično ponudbo, tako da se bo zunanji turi- 
stični promet povečal najmanj za 6%, domači približno za 2% 
ter - devizni prihodek povečal približno za 11%. 

- Na področju prometa in zvez so glavne naloge dvig 
kakovosti gospodarjenja in storitev; modernizacija zmogljivo- 
sti; zboljšanje samoupravne in tehnološke organiziranosti; 
zmanjšanje porabe energije in drugih transportnih stroškov; 
graditev blagovno-transportnih centrov na magistralnih sme- 
reh in povečanje deviznih prihodkov. Pri tem je treba razvoj 
usmeriti v: odpravo ozkih grl in modernizacijo proge Sežana- 
-Jesenice-Gevgelija; nadaljnjo graditev avtomobilske ceste 
»Bratstvo-enotnost«, dograditev koaksialno-kablovskega 
sistema »Central« in nakup nujnih sodobnih transportnih 
sredstev. 

- Razpoložljive gradbene zmogljivosti je treba bolj angaži- 
rati pri graditvi objektov, ki so pomembni za uresničevanje 
razvojnih ciljev na področju stanovanjske graditve, energe- 
tike, kmetijstva, prometa in vodnega gospodarstva, kar bo 
pospešilo ekonomsko okrevanje te dejavnosti. Zlasti je treba 
hitreje vključevati gradbene zmogljivosti v izvajanju investicij- 
skih del v tujini in na tej podlagi omogočiti večje devizne 
prihodke. 

- Ukrepi in aktivnosti ekonomske politike bodo usmerjeni v 
povečevanje proizvodnje za izvoz, delovne storilnosti in 
dohodka. Zato je nujna večja selektivnost v politiki usmerjanja 
razpoložljivih sredstev, predvsem v modernizacijo, odpravlja- 
nje ozkih grl in dokončanja investicijskih objektov, ki so v 
končni fazi, kar je v skladu s temeljnimi rzavojnimi smerni- 
cami, določenimi s srednjeročnim pianom, vštevši uresniče- 
vanje skupnih razvojnih planov in programov proizvodnje in 
izvoza, in sicer predvsem tistima, z najhitrejšimi ekonomskimi 
rezultati. V investicijski politiki je nujno treba zagotoviti uskla- 
jevanje obsega investicij z realno razpoložljivimi akomulacij- 
skimi sredstvi in onemogočiti deficitarno financiranje. S kre- 
ditno-monetarno politiko bomo vplivali na uresničevanje 
načrtovanega obsega in strukture proizvodnje in ekonomske 
menjave s tujino, zaradi česar se bodo posebaj zagotavljali 
najugodnejši pogoji za kreditiranje iz selektivnih namenov. 
Zato je treba z bistveno spremenjeno davčno politiko bolj 
podpreti donosno proizvodnjo in večji izvoz ter povečati 
vlogo davkov pri uresničevanju ciljev politike ekonomskega in 
socialnega razvoja. 

- Skupni razvojni plani in programi proizvodnje in izvoza, 
ki so pomembni za skladni gospodarski razvoj države, se 
bodo uresničevali z združevanjem dela in sredstev zainteresi- 
ranih organizacij združenega dela in imeli na podlagi eko- 
nomskih in razvojnih meril, določenih s planom, podporo v 
ukrepih skupne razvojne in ekonomske politike, katere okviri 
so določeni z družbenim planom Jugoslavije in posebnimi 
zakonskimi predpisi. Te plane in programe bodo v skladu z 
svojimi družbenimi plani z ustreznimi ukrepi spodbujale tudi 
občine, republike in avtonomni pokrajini; 

3) Povečati delovno storilnost in življenjsko raven 
Po dolgoletni stagnaciji in upadanju delovne storilnosti je 

nujen pozitiven preobrat, upoštevajoč tesno medsebojno 
odvisnost rasti produktivnosti, zaposlenosti, družbenega pro- 
izvoda in drugih dejavnikov gospodarske aktivnosti. V letu 
1986 je nujna najmanj 1% povprečna rast delovne storilnosti 
naravnana v postopno rast v naslednjih letih, pri čemer se 
mora zaposlenost povečati zlasti v kmetijstvu, drobnem 
gospodarstvu, turizmu in drugih dejavnostih, da bi hitreje 
rasla delovna storilnost v družbenem sektorju kmetijstva. 

- V okviru skupne rasti družbenega proizvoda in njegove 
delitve ter rasti delovne storilnosti in precejšnjega zmanjšanja 
ravni inflacije je treba ustvariti materialne pogoje za poveča- 
nje življenjske ravni. Predvsem je treba zagotoviti, da realni 
osebni dohodki v povprečju ne bodo padli pod doseženo 
raven in da bodo rasli v skladu z rastjo delovne storilnosti. To 
pomeni, da smejo osebni dohodki, ki morajo biti striktno 
povezani z rastjo delovne storilnosti, rasti pri vseh subjektih 
gospodarjenja, ki povečujejo delovno storilnost, upadati pa 
morajo tam, kjer upada delovna storilnost. V skladu s tem je 

treba prilagoditi osnove in merila za delitev osebnih do- 
hodkov. 

- Nujno je treba ustaviti poglabljanje socialnih problemov 
in socialne diferenciacije prebivalstva, k čemer mora prispe- 
vati tudi predvidena rast produktivne zaposlenosti in delovne 
storilnosti, zlasti pa davčna politika. Z aktivno ekonomsko in 
socialo politiko je treba ustaviti neugodna gibanja v družbe- 
nih dejavnostih in pri stanovanjski graditvi ter zagotoviti 
popolnejše materialno varstvo najbolj ogroženih kategorij 
prebivalstva. 

Z uresničevanjem teh nalog ter ukrepov in aktivnosti eko- 
nomske in razvojne politike v letu 1986 bomo ustvarjali mate- 
riale in druge pogoje za uspešnejše uresničevanje vseh ciljev, 
določenih z družbenim planom Jugoslavije. Uspešneje se bo 
uresničevala politika hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo. Ukre- 
pali in delovali bomo tako, da ustavimo relativno zaostajanje 
pri gospodarskem razvoju območja SR Srbije izven območij 
SAP. Nadaljevali bomo politiko krepitve splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

III. GLAVNE DEJAVNOSTI IN UKREPI 
EKONOMSKE POLITIKE 

A. Trg, cene finančna konsolidacija idr. 
4. Na področju trga moramo učinkoviteje ukrepati, da 

uskladimo odnose med ponudbo in povpraševanjem, in sicer 
takole: 

4. 1. V družbenopolitičnih skupnostih moramo ustvariti 
pogoje za oblikovanje blagovnih rezerv, s katerimi bomo 
delovali na trgu. Hkrati moramo tudi zagotoviti enoten način 
delovanja sistema zveznih, republiških, pokrajinskih in občin- 
skih rezerv ter rezerv organizacij združenega dela, vštevši tudi 
postopno zagotavljanje tržnih rezerv osnovnih kmetijskih pri- 
delkov in živil. Pri tem se bo usposabljala trgovina v funkciji 
krepitve in boljšega delovanja sistema blagovnih rezerv. 

4. 2. Da bi preprečili rast cen, kot izraz začasnega in 
konjunkturnega neskladja v razmerjih med ponudbo in pov- 
praševanjem, bomo intervenirali iz blagovnih rezerv, kadar pa 
to ne bo zadostovalo, pa tudi z blagom iz uvoza (do 500 mio 
dolarjev). Tudi v prihodnje je treba zagotoviti uvoz proizvo- 
dov, ki so bistveno pomembni za preskrbo prebivalstva, ter 
surovin za njihovo proizvodnjo. 

4. 3. Omogočiti moramo, da trgovina smotrneje in učinkovi- 
teje opravlja promet na enotnem jugoslovanskem trgu. Orga- 
nizacije v trgovini bodo na podlagi krepitve svojega ekonom- 
skega položaja zagotovile nepretrgano preskrbo gospodar- 
stva in prebivalstva ob večkrat manjšem obsegu zalog od 
tistega, ki se ustvarja, ko vsak uporabnik posamično oblikuje 
te zaloge. 

4. 4. Z ukrepi ekonomske politike bomo delovali v smeri 
ustvarjanja tudi drugih ciljev boljše organizacije prometa na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

5. Cene proizvodov in storitev na enotnem jugoslovanskem 
trgu bodo organizacije združenega dela v odnosih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti samostojno 
oblikovale glede na tržne razmere v skladu z zakonom. Z 
delovanjem gospodarskega sistema ekonomske in razvojne 
politike bomo omogočili tržno oblikovanje cen in njihovo 
občutno počasnejšo rast v letu 1986 ter uresničevanje politike 
cen, določenih z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije in Družbenim planom Jugoslavije za obdobje 
1986-1990. 

5. 1. Cene surovin in reprodukcijskega materiala se bodo 
oblikovale v reprodukcijski povezanosti, predvsem v okviru 
skupnih razvojnih programov. 

5. 2. Cene blaga za široko porabo bomo oblikovali glede na 
tržne razmere, z ukrepi ekonomske politike, predvsem pa z 
intervencijami iz blagovnih rezerv in iz uvoza, pa bomo vpli- 
vali na zmernejšo rast teh cen. 

5. 3. V skladu s 6. in 7. členom zakona se cene proizvodov in 
storitev oblikujejo v skladu s skupnimi elementi, določenimi s 
srednjeročnimi plani (energetika, promet in zveze ter zaščitne 
cene v kmetijstvu). Cene nekaterih proizvodov in storitev s teh 
področij, pa se bodo še naprej kontrolirale. 

5. 4. Cene v prometu je treba v bistvu oblikovati glede na 
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tržne pogoje, pri čemer bo Zvezni izvršni svet leta 1986 pred- 
pisal način oblikovanja cen v prometu na debelo oziroma na 
drobno za proizvode in storitve, za katere bodo predpisani 
ukrepi neposredne kontrole cen pri proizvajalcih industrijskih 
proizvodov. Zvezni izvršni svet bo za leto 1986 predpisal način 
oblikovanja cen v prometu iz uvoza. 

5. 5. S posebnimi ukrepi ekonomske politike bomo odprav- 
ljali motnje na trgu, zlasti pa: 
- z intervencijami na trgu iz blagovnih rezerv in iz uvoza; 

ustavitvijo kreditiranja proizvodov z inflacijsko rastjo cen; 
odvzemom pridobljene koristi vsem tistim organizacijam 
združenega dela, pri katerih se ugotovi monopolno in drugo 
nezakonito oblikovanje cen; uvajanje davka od prometa dolo- 
čenih proizvodov, ko se oceni, da je treba absorbirati del 
povpraševanja, s spremembo blagovnega režima in ravnijo 
zaščite pri določenih proizvodih idr. v skladu z zakonom. 

5. 6. Zvezni izvršni svet bo v skladu z zakonom sprejel tudi 
nujne ukrepe neposredne kontrole cen, če to zahteva situ- 
acija. Zvezni zavod za cene bo na podlagi orientacijskih 
parametrov kot analitično-dokumentacijske osnove spremljal 
gibanje cen in na tej podlagi predlagal ukrepe ekonomske 
politike, s katerimi bi se vplivalo na počasnejšo rast cen, 
predvsem tam, kjer je opaziti, da se pri oblikovanju cen 
uporablja monopolni položaj. 

6. V skladu z Družbenim planom Jugoslavije bomo v okviru 
programa za finančno konsolidacijo gospodarstva, bank in dru- 
gih uporabnikov družbenih sredstev ukrepali in delovali tudi 
takole: 

6. 1. Do konca marca 1986 bodo organizacije združenega 
dela, banke in drugi uporabniki družbenih sredstev plačali 
svoje zapadle obveznosti ob popolni kontroli Narodne banke 
Jugoslavije, Službe družbenega knjigovodstva in bank. Za 
obveznosti, ki ne bodo poravnane do omenjenega roka, bodo 
opravljeni reprogramiranje in konverzija notranjih dolgov iz 
kreditnih potencialov bank in konverzija kreditov iz primarnih 
emisij v odvisnosti od realnih bilančnih možnosti, in sicer 
najmanj v višini 50% povprečnega stanja kreditov, ki se repro- 
gramirajo, oziroma konverzija v dobro organizacij združe- 
nega dela in bank, ki ne morejo poravnati svoje obveznosti do 
kreditorjev iz države in tujine, na podlagi sprejetih sanacijskih 
programov, s katerimi se dokaže opravičenost takšne 
finančne operacije. Učinke konverzije iz primarne emisije je 
treba nevtralizirati z zmanjšanjem reeskontnih stopenj pri 
črpanju novih plasmajev za selektivni namen iz primarne 
emisije. 

6. 2. S posebnim zveznim zakonom bomo uredili del nekri- 
tih tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije glede na 
stanje na dan 31. decembra 1985. 

6.3. Onemogočiti moramo uporabo neregularnih instru- 
mentov blagovnega prometa, zlasti plačilnih instrumentov, ki 
se uporabljajo za oblikovanje celotnega prihodka, tako da so 
celotni prihodek iz tega prihoda - le vrednostni papirji, ki so 
jih avalirale banke. 

6.4. Zagotoviti moramo dosledno izvajanje predpisov o 
poravnanju medsebojnih obveznosti in terjatev organizacij 
združenega dela, bank in drugih uporabnikov družbenih sred- 
stev, ter zagotoviti redno izpolnjevanje medsebojnih obvez- 
nosti. 

6.5. Plačilni promet mora biti boljši in učinkovitejši. 
6.6. Postopno moramo zmanjševati delež prihodkov iz 

naslova posebnega prometnega davka (republiški, pokrajin- 
ski in občinski) v proračunu teh družbenopolitičnih skupno- 
sti. Depozite družbenopolitičnih skupnosti moramo hkrati 
preusmeriti v ustrezne vire poslovnega bančništva. 

6.7. Pripraviti in izvajati moramo tudi druge ukrepe iz pro- 
grama sanacije in normalizacije finančnega plana organizacij 
združenega dela, bank in drugih uporabnikov družbenih sred- 
stev, zlasti pa: 

- spremembe v sistemu obračunavanja in bilansiranja 
zaradi Realnejšega izkazovanja bilance stanja in bilance 
uspeha (dohodek) in tako dosledneje realizirati načelo pla- 
čane realizacije; 

- spremembe v strukturi virov financiranja osnovnih in 
obratnih sredstev, zaradi odpravljanja neregularnosti in nes- 
kladja v virih sredstev ter ukrepe za hitrejše kroženje obratnih 
sredstev; 

- določanje sprememb strukture virov za financiranje 
splošne in skupne porabe. 

Skupaj z izvajanjem zakona o kreditnem in bačnem sistemu 
je nujna sanacija bank in drugih finančnih organizacij; 
- v organizacijah združenega dela je treba izdelati konsoli- 

dirane bilance in premoženje spraviti na realno vrednost, 
vštevši tudi odpis dela premoženja v skladu z zakonom. Pri 
tem je treba sanirati fiktivno aktivo in ustrezno likvidirati 
medsebojne terjatve in dolgove. Določene kredite je treba 
reprogramirati in določiti časovne razmejitve v bilancah 
gospodarskih organizacij in bank ter obveznosti, ki jih je treba 
odpraviti v naslednjih letih, v skladu z ustreznimi predpisi. 

7. Ukrepi monetarne in kreditne politike bodo v funkciji 
protiinflacijske politike in krepitve ekonomskih pogojev trž- 
nega gospodarjenja. Nujno moramo zagotoviti počasnejšo 
rast monetarnih agregatov (denarne mase) v primerjavi z 
nominalno rastjo družbenega proizvoda. Obseg primarne 
emisije in porast bančnih plasmajev mora biti v skladu z rastjo 
denarne mase. S politiko Narodne banke Jugoslavije in 
poslovnega bančništva moramo ustrezno ukrepati - za ures- 
ničevanje selektivne monetarne in kreditne politike, da bi 
učinkoviteje uresničevali glavne naloge ekonomske politike. 

7.1. Zagotoviti moramo tudi najugodnejše pogoje krediti- 
ranja: 

- izvoza blaga in storitev, vštevši tudi proizvodnjo in pri- 
pravo blaga in storitev za izvoz; 

- proizvodnje, odkupa in rezerv osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in živil;2 

- skupnih programov proizvodnje in izvoza, pomembnih za 
vso državo. 

Z monetarno-kreditno politiko bomo spodbujali uresničeva- 
nje tudi drugih prioritet razvoja, določenih v Družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

7.2. Obrestne mere bomo uskladili z upadajočo stopnjo 
rasti cen, ki bo uresničena v letu 1986. 

V prvem četrtletju leta 1986 bomo proučili sedanjo politiko 
obrestnih mer in pripravili ustrezni predlog. 

7.3. Banke bodo ustavile dajanje novih kreditov in izterjavo 
kreditov, danih za obratna sredstva, iz kateregakoli naslova 
organizacijam združenega dela, ki imajo na zalogi gotove 
proizvode, nad normalno delovno ravnijo in ne znižujejo cen, 
v skladu z merili, ki jih bo pripravila Gospodarska zbornica 
Jugoslavije in v katerih bo natančno določeno, kaj so nor- 
malne delovne zaloge pri posameznih grupah in grupacijah 
gospodarstva. , 

7.4. Sprejeti moramo zakon o spreminjanju kratkoročnih 
kreditov narodnih bank republik in Narodne banke Vojvodine, 
danih Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje, v dolgoročne kredite za dopolnilno kreditiranje 
izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini. 

7.5. Določiti moramo ustrezen sistem obračuna regresa 
obresti, ki bo omogočil zagotovitev potrebnih sredstev za 
regres obresti za dopolnilne kredite Jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje. V prvem četrtletju leta 
1986 bomo predlagali zakon o Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje, na podlagi katerega bomo 
prilagodili status te banke in okrepili njene bančne funkcije v 
sodelovanju s tujino. 

7.6. V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo sprejeli 
predpise o usmerjanju sredstev poslovnega bančništva (62 
mrd dinarjev), da bi zagotovili sredstva za kreditiranje izvoza, 
ladij in izvajanje investicijskih del na kredit, ki se usmerjajo 
prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje. Na podlagi ustreznega dogovora republik in pokrajin, 
ki naj bi bil podpisan do konca marca 1986, bi hkrati zagoto- 
vili dolgoročno usmerjanje sredstev za te namene. 

7.7. Vsi bančni tokovi bodo pod kontrolo monetarno-kre- 
ditne politike in preprečeni bodo vsi neregularni tokovi emi- 
sije denarja ob popolni kontroli izvajanja zakonskih predpisov 
in finančne discipline. 

7.8. Postopno bomo začeli zoževati selektivne namene in 
povečevati delež bank in organizacij združenega dela pri 
financiranju selektivnih namenov, ki se kreditirajo iz primarne 
emisije, hkrati pa bomo bolj podpirali uresničevanje splošne 
monetizacije vrednostnih papirjev. 

8. Spremeniti moramo sistem in politiko davkov in pri- 
spevkov in razširiti uporabo progresivnega in diferencira- 

2 Narodna banka Jugoslavije, Zvezni sekretariat za finance in Zvezni komite za 
kmetijstvo bodo do določitve Predloga resolucije predlagali diferencirane 
obrestne mere glede na druge selektivne namene. 
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nega obdavčevanja, da bi okrepili ekonomske in socialne 
funkcije davkov. 

8.1. Z davčno politiko (diferencirane stopnje, različne 
davčne olajšave in davčne oprostitve) moramo podpreti 
hitrejši razvoj določenih dejavnosti in druge razvojne naloge v 
letu 1986, zlasti pa proizvodnjo za izvoz in proizvodnjo, ki 
bistveneje racionalizira porabo surovin in energije, zmanjša- 
nje drugih stroškov, boljšo izrabo zmogljivosti in dvig teh- 
nično-tehnološke ravni, uresničevanje skupnih programov 
proizvodnje in izvoza, pomembnih za vso državo, programe 
na področju drobnega gospodarstva in turizma. 

8.2. Odpraviti ali zmanjšati moramo občinski in republiški 
prometni davek. Hkrati moramo okrepiti obdavčevanje 
dohodkov iz premoženja, gospodarske dejavnosti in drugih 
virov dohodkov prebivalstva na podlagi progresivnih davčnih 
stopenj v odvisnosti od ekonomske moči prebivalstva. 

8.3. Zmanjšati moramo davke, prispevke in druge zakonske 
obveznosti organizacij združenega dela. Zagotoviti je treba 
tudi zmanjšanje pogodbenih obveznosti. Takšno politiko je 
treba uresničevati s programi, ki jih bodo določile vse repu- 
blike in pokrajine, tako da bo z njihovim uresničevanjem v 
skladu z dogovorom zagotovljeno, da se vsa zajetja iz 
dohodka gospodarstva za financiranje splošne in skupne 
porabe zmanjšajo v skladu z dogovorom. 

8.4. Usposobiti moramo strokovne službe in okrepiti kon- 
trolo pristojnih organov, ki so zadolženi za izvajanje davčne 
politike, kontrolo njihovega dela in za sankcije za ugotovljene 
prekrške. 

8.5. V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabi- 
lizacije in družbenim planom Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 se bomo v letu 1986 lotili temeljitejših sprememb 
sistema in politike davkov in prispevkov.3 

9. V okviru politike pridobivanja in razporejanja dohodka 
in čistega dohodka ter delitve osebnih dohodkov organizacij 
združenega dela ter s sinhroniziranimi ekonomskimi ukrepi in 
dejavnostmi oziroma s hkratnim delovanjem vseh dejavnikov 
za povečanje delovne storilnosti, proizvodnje in učinkovitosti 
gospodarjenja je treba ustvarjati materialne in druge možno- 
sti za povečanje realnih osebnih dohodkov in dvig splošne 
življenjske ravni delovnih ljudi in občanov. 

9.1. V skladu s povečanjem prozvodnje, zaposlenosti in 
delovne storilnosti družbenega sektorja se bo masa realnih 
osebnih dohodkov povečala približno za 2,5%, na zaposle- 
nega pa v skladu z rastjo delovne storilnosti (približno 0,5%). 
Pokojnine in drugi prejemki iz naslova zdravstvenega in soci- 
alnega zavarovanja ter socialnega varstva bi spremljali giba- 
nje osebnih dohodkov in tako zagotovili ohranitev njihove 
realne vrednosti in določeno povečanje realnega standarda. 

9.2. Z dosledno uporabo družbenega dogovora o skupnih 
temeljih in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev SFRJ in z uporabo ustreznih družbenih dogovorov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin ter samoupravnih sporazumov 
organizacij združenega dela o pridobivanju in delitvi dohodka 
po rezultatih dela je treba vzpostaviti večjo medsebojno 
odvisnost gibanj osebnih dohodkov in doseženih rezultatov 
dela in delovne storilnosti ter stimulativno vplivali na večjo 
motivirnost delavcev za večjo proizvodnjo in dohodek. 

9.3. S politiko delitve je treba zagotoviti večje vrednotenje 
proizvodnega in ustvarjalnega dela in dela v težkih pogojih ter 
omogočiti, da realni osebni dohodki v tistih organizacijah 
združenega dela, ki dosegajo pozitivne rezultate, rastejo v 
skladu z delovno storilnostjo in učinkovitostjo poslovanja. 

10. V vseh organizacijah združenega dela in drugih organi- 
zacijah ter družbenpolitičnih skupnostih je treba zagotoviti 
potrebne pogoje za aktivnejšo socialno politiko. 

10.1. Samoupravne interesne skupnosti in družbenopoli- 
tične skupnosti, zlasti občine, bodo z rednimi in dopolnilnimi 
sredstvi v skladu z načelom solidarnosti in vzajemnosti izva- 
jale politiko varstva življenjske ravni kategorij prebivalstva z 
najnižjimi prejemki. 

10.2. Z ukrepi ekonomske in socialne politike, zlasti z izpo- 
3 Pri tem je treba zlasti razčleniti sistem in politiko obdavčevanja premoženja, 
določenih dejavnosti, sistem prispevkov iz osebnih dohodkov, čistega dohodka 
in dohodka, davek od prometa proizvodov in storitev (vštevši uvoz), obravnavati 
uvedbo davka od dela celotnega prihodka organizacij združenega dela in drugih 
subjektov gospodarjenja, ki nastane iz naslova povečanja cen (davek na 
dodatno vrednost). 

polnjevanjem davčne politike in večjo odgovornostjo izvršite- 
ljev davčne politike, je treba odpravljati in onemogočati 
vzroke za nadaljnje poglabljanje socialnih razlik, ki ne teme- 
ljijo na rezultatih dela. 

10.3. Ukrepati je treba, da se popolnijo skladi družbenopo- 
litičnih skupnosti in spremeni namen uporabe teh skladov, da 
bi zagotovili večjo socialno varnost nezaposlenih delavcev, 
zaposlovanje in prekvalifikacijo, zlasti iz tistih organizacij, ki 
so v sanacijskem ali likvidacijskem postopku. 

11. Na področju porabe je treba energično ukrepati za 
racionalizacijo vseh oblik porabe, uskladiti porabo z razpolož- 
ljivimi sredstvi iz ustvarjenega dohodka in učinkovito ukre- 
pati, da se poraba ohrani na doseženi realni ravni iz leta 1985. 

11.1. Celotna sredstva za splošne družbene in skupne 
potrebe razen proračunskih prihodkov federacije in prihod- 
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, varstvo borcev 
in pokojnine vojaških invalidov ter zakonskih obveznosti, ki 
imajo značaj osebnih prejemkov, regresa za umetna gnojila in 
sredstva za varstvo rastlin bodo rasla za 10% počasneje od 
nominalne rasti družbenega proizvoda celotnega gospodar- 
stva. V okviru celotnih sredstev za te potrebe bodo prihodki iz 
gospodarstva rasli počasneje od drugih prihodkov (negospo- 
darstvo, prebivalstvo idr.). 

11.2. V republikah in avtonomnih pokrajinah je treba dolo- 
čiti diferencirano rast sredstev za splošne družbene in skupne 
potrebe, vendar mora biti celotna rast teh sredstev v mejah iz 
21.1. točke. 

11.3. Sredstva za splošne družbene in skupne potrebe v 
republikah in avtonomnih pokrajinah je treba uskiaditi z giba- 
njem dohodka družbenega gospodarstva po periodičnih 
obračunih za tri, šest in devet mesecev. Če so ta sredstva med 
letom nad ravnijo, predvideno z resolucijo, je treba v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah ukrepati, da se sorazmerno 
zmanjšajo stopnje davkov in prispevkov iz dohodka organiza- 
cij združenega dela ter osebnih dohodkov delavcev. 

11.4. Republike in avtonomni pokrajini bodo ukrepale za 
racionalizacijo mreže samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, racionalizacijo in modernizacijo orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti ter zmanjšanje negospo- 
darskih investicij in drugih materialnih stroškov. Vse družbe- 
nopolitične skupnosti bodo določile programe za uresničitev 
te naloge najpozneje do konca marca 1986, da bi se zmanj- 
šala neproizvodna poraba (družbena režija). 

11.5. V republikah in avtonomnih pokrajinah bo z dogovo- 
rom o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in 
skupnih potreb za obdobje 1986-1990 popolneje usklajen 
način financiranja splošne in skupne porabe v državi, zago- 
tovljeno enotno spremljanje porabe in učinkovitost izvajanja 
ukrepov ekonomske politike. 

11.6. Na področju izobraževanje je treba učinkovito ukre- 
pati za racionalizacijo in modernizacijo izobraževalnega 
sistema in zboljšanje materialnega položaja izobraževalnih 
institucij in zaposlenih v njih. 

11.7. Na področju zdravstvenega varstva je treba usmeriti 
aktivnost, zlasti v: hitrejše zmanjševanje smrtnosti dojenčkov, 
učinkovitejše zatiranje nalezljivih in parazitskih bolezni; pre- 
prečevanje in zatiranje množičnih nenalezljivih bolezni, vzro- 
kov invalidnosti in delovne nezmožnosti. Prednost pri razvoju 
je treba dati primarnemu zdravstvenemu varstvu, da bi se 
ustvarili pogoji za čim dostopnejše zdravstveno varstvo v 
delovnih organizacijah materialne proizvodnje in krajevnih 
skupnostih ter posodobili delo v stacionarnih zdravstvenih 
organizacijah. Zagotovljeno bo redno preskrbovanje z zdravili 
in sanitetnimi sredstvi z večjo oporo na lastne moči. 

12. S skupnim obsegom4 proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto 1986, ki bo izkazan v dveh posebnih delih: 

- del za financiranje Jugoslovanske ljudske armade in 
- del za financiranje drugih funkcij in obveznosti federa- 

cije, 
bo zagotovljeno financiranje uporabnikov proračuna fede- 

racije ter vračanje dela obveznosti federacije. 
Prednost pri razporejanju proračunskih sredstev federacije 

Bo imelo financiranje Jugoslovanske ljudske armade, za kar 
bo zagotovljenih 5,2% doseženega narodnega dohodka celot- 
nega gospodarstva v letu 1986. 

"Obseg proračunskih odhodkov federacije bo dan naknadno. 
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Za financiranje varstva borcev in invalidov ter za vojaške 
pokojnine bodo zagotovljena sredstva za tekoče izpolnjeva- 
nje obveznosti po zakonskih predpisih. 

Dopolnilna sredstva za manj razvite republike in avtonomno 
pokrajino Kosovo bodo zagotovljena po 0,53% stopnji načrto- 
vanega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva v letu 
1986. 

Za financiranje materialnih rezerv bo zagotovljenih 2% 
skupnih izvirnih proračunskih prihodkov federacije za leto 
1986 ter 20% davka od prometa kave iz dela, ki pripada 
proračunu federacije. 

Za delno kritje tečajnih razlik bo s predračunom prihodkov 
in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije 
zagotovljenih 10.000 milijonov dinarjev. 

^Sredstva za druge uporabnike proračuna federacije bodo 
zagotovljena v skladu z 22. točko resolucije. 

B. Proizvodnja in izvoz 
13. Za uresničevanje politike krepitve ekonomskih odnosov 

s tujino bomo ukrepali in deloval takole: 
13.1. Nadaljeval bomo politiko realnega deviznega tečaja 

dinarja. Zvezni izvršni svet bo na predlog Narodne banke 
Jugoslavije določil v skladu z zakonom okvire potrebnega 
prilagajanja tečaja dinarja. 

13.2.Izvoz bomo dinarsko spodbujali z vračilom carine in 
drugih uvoznih davščin, z regresom delov prevoznih stroškov 
na tujih relacijah, subvencijami in stimulacijami, pri čemer se 
bo njihova relativna raven zmanjševala in selektivno usmer- 
jala, tako da spodbudi spremembe v strukturi izvoza, s kate- 
rimi se dosežejo večji ekonomski učinki. Posebno bo spodbu- 
jan izvoz kmetijskih pridelkov. 

13.3. Organizacije združenega dela, njihova združenja, 
banke in znanstvene institucije bodo pospešile svoje ukrepe 
in dejavnosti za uspešno realizacijo programa izvoza blaga in 
storitev, zlasti na konvertibilno področje. 

13.4. Organizacije združenega dela, ki s svojimi skupnimi 
programi razvoja, proizvodnje in izvoza dolgoročneje 
pomembno izvažajo, bomo podprli z ustreznimi ukrepi raz- 
vojne in ekonomske politike. 

13.5. Gospodarska zbornica Jugoslavije, gospodarske zbor- 
nice republik in gospodarski zbornici pokrajin bodo zagoto- 
vile smotrnejšo organizacijo in zboljšanje dela trgovinske 
mre|:e v državi in tujini. 

13.6. Politika uvoza bo v funkciji povečanja predvidene 
proizvodnje in izvoza v skiadu s plačilnobilančnimi mož- 
nostmi države. Prednost bo imel uvoz surovin in drugega 
reprodukcijskega materiala, namenjenega proizvodnji za 
izvoz na konvertibilno področje. S predvidenim uvozom 
opreme bodo podprli predvsem modernizacijo in razširitev 
zmogljivosti za izvoz in s tem nadaljnji tehnično-tehnološki 
razvoj. Z uvozom blaga za široko porabo bo zagotovljena 
boljša založenost domačega trga, zlasti turističnega povpra- 
ševanja, pozitivno pa bomo vplivali na kakovost, asortiment in 
cene domače proizvodnje. 

13.7. Omogočili bomo kompenzacijske posle s tujino, uvoz 
zaradi izvoza, izvozne posle z državami v razvoju in drugimi 
državami s plačilom v blagu, da bi dosegli boljše ravnovesje v 
medsebojni menjavi blaga in storitev. 

13.8. Omogočili bomo nakup ladij in letal na hipotekami 
kredit z obveznostjo, da se z njimi ustvarja devizni priliv vsaj v 
yrednosti odplačila kredita. Z vezanimi izvoznimi posli jugo- 
slovanskega blaga bo omogočen tudi nakup letal na kredit. 

13.9. Ukrepali bomo, da zmanjšamo razpon carinske zaščite 
med bazično in predelovalno industrijo ter odpravimo učinke 
carine, ki ne ščitijo domače proizvodnje. Izenačevali bomo 
tudi davčno obremenitev domačega in uvoznega blaga ter 
zmanjševali carinsko zaščito za proizvode, za katere se svo- 
bodno oblikujejo cene. 

13.10. Z ukrepi carinske in necarinske zaščite bomo ustvar- 
jali možnosti za ugodnejši uvoz blaga, namenjenega proiz- 
vodnji za izvoz na konvertibilno področje. 

13.11. Na notranjem področju bomo ukrepali za reševanje 
medsebojnih odnosov in obveznosti domačih subjektov, da bi 
omogočili uresničevanje zunanjih pogodb po načrtovanem 
refinanciranju in reprogramiranju zunanjih obveznosti v letu 
1986. 

13.12. Spodbujali bomo devizni priliv od prihrankov delav- 

cev na začasnem delu v tujini in ga intenzivneje usmerjali v 
drobno gospodarstvo in stanovanjsko graditev. 

13.13 Od zunanjih kreditov bomo najemali nove kredite 
predvsem pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj, medna- 
rodnih finančnih korporacijah, Evropski investicijski banki, 
EURO-FIMI, vladah in vladnih agencijah. Ta sredstva bodo 
uporabljale organizacije združenega dela, ki naj bi pripomo- 
gle k hitrejšemu uresničevanju razvojnih ciljev (modernizaciji 
JZ, zgraditvi avtomobilske ceste, graditvi energetskih objek- 
tov), strukturalnemu prilagajanju in večji izvozni ekspanziji 
gospodarstva, povečanju zaposlenosti v gospodarsko manj 
razvitih in izrazito emigracijskih območjih ter hitrejšemu 
zaposlovanju povratnikov iz tujine. 

13.14. Finančne kredite bomo v letu 1986 najemali v tujini 
samo zaradi likvidnosti države v plačilih do tujine ter za 
financiranje določenih programov, vse pa na podlagi poseb- 
nih zakonov. 

13.15. Zaradi pravočasnega izpolnjevanja fiksnih in garanti- 
ranih obveznosti do tujine ter ohranjanja potrebne ravni 
deviznih rezerv se izjemoma smejo uporabljati kratkoročni 
krediti v tujini. Narodna banka Jugoslavije bo določila najvišji 
znesek, do katerega se ti krediti smejo uporabljati v letu 1986. 

13.16. Nadaljeval* bomo z aktivnostmi za srednjeročno 
reprogramiranje obveznosti do tujine v skladu s politiko nor- 
maliziranja zunanje likvidnosti. 

13.17. V skladu z zakonom bomo podpirali skupna vlaganja 
tujih oseb v domače organizacije združenega dela, 
pomembne za proizvodnjo, izvoz in za pospeševanje tehnolo- 
škega razvoja v skladu s skupno razvojno politiko, določeno v 
družbenem planu Jugoslavije. 

13.18. Vzpostavili bomo delo enotnega deviznega trga in 
zagotovili njegovo delovanje. 

13.19. Na podlagi zakona o deviznem poslovanju bomo 
prioritetno zagotavljali devizna sredstva za poravnavo obvez- 
nosti do tujine, za izvoz, uvoz energetskih virov idr. 

13.20. V primeru začasne dinamične neusklajenosti med 
celotno ponudbo in povpraševanjem po devizah bomo zaradi 
nemotenega izpolnjevanja zapadlih obveznosti v tujini ukre- 
pali za začasno uporabo dela deviznih rezerv in kratkoročne 
zadolžitve v tujini. Če bi se ponudba pomembneje in trajneje 
odmaknila od določenega zakonitega povpraševanja po devi- 
zah, bomo uporabili ukrepe za deino zmanjšanje pravic do 
deviz ter ukrepe o vrstnem redu izpolnjevanja zapadlih obvez- 
nosti v tujini glede na prioritete, določene z zakonom o 

-deviznem poslovanju, in sicer za vsa plačila na ravni Jugosla- 
- vije. 

13.21. V odloku o projekciji plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1986 so popolneje določeni kvantitativni okviri menjave 
blaga in storitev ter kreditno-finančnih odnosov s tujino. 

14. V industriji, energetiki in drugih proizvodnih dejavno- 
stih bodo organizacije združenega dela sprejele programe za 
dvig kakovosti proizvodnje in storitev, zlasti za znižanje mate- 
rialnih stroškov na enoto proizvoda, za izrabo zmogljivosti ter 
za uspešnejše prilagajanje zaostrenim izvoznim zahtevam. Z 
ukrepi ekonomske politike bomo olajšali in spodbujali takšno 
prilagajanje. 

14.1. Z energetsko bilanco Jugoslavije za leto 1986 moramo 
za uresničitev postavljenih razvojnih ciljev določiti obseg in 
strukturo proizvodnje, porabe in uvoza osnovnih energetskih 
proizvodov ter potrebne ukrepe za uresničevanje energetske 
bilance. Urediti moramo tudi vprašanje preskrbe jugoslovan- 
skega trga z naftnimi derivati, petrokemičnimi proizvodi in 
premogom za koksanje pod enakimi pogoji. 

Na deviznem trgu bomo v skladu z zakonom prednostno 
zagotavljali devizna sredstva za uvoz predvidenih količin 
nafte, derivatov, premoga za koksanje ter nadomestnih delov 
in reprodukcijskega materiala, nujnega za delo energetskih 
zmogljivosti. 

14.2. Z uresničevanjem politike plačilne bilance in ukrepi 
ekonomske politike bomo spodbujali realizacijo skupnih pro- 
gramov za povečanje proizvodnje in izvoza in v ta namen 
zagotavljali potrebna devizna sredstva za predvideni uvoz 
surovin, reprodukcijskega materiala in opreme, ki je ne proiz- 
vajamo v državi. 

14.3. S kreditno-monetarnimi, deviznimi in carinskimi spod- 
budami in olajšavami bomo podpirali učinkovitejše vključeva- 
nje domače strojne industrije v proizvodnjo opreme za ener- 
getske in surovinske zmogljivosti (predvsem opreme za pre- 
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mogovnike) ter opreme za varstvo človekovega okolja in 
spodbujali razvoj sodobnih tehnologij, usmerjenih v vredno- 
tenje premoga kot najpomembnejšega domačega energet- 
skega vira (oplemenitenje, sušenje, gazifikacija idr.). 

15. Na področju kmetijstva 5 je treba z ustreznimi ukrepi 
razvojne in ekonomske politike zboljšati ekonomski položaj 
proizvajalcev kmetijskih pridelkov, zlasti pa: 

15.1. V okviru najugodnejšega obravnavanja kmetijske pro- 
izvodnje, odkupa in rezerv bomo v mejah selektivnih namenov 
monetarno-kreditne politike predlagali diferencirane obresti 
glede na druge prednostne namene. Zaradi posebnosti in 
sezonskega značaja agroindu$trijske proizvodnje bo Združe- 
nje bank Jugoslavije predlagalo način in vire sredstev, da bi 
poslovno bančništvo beneficiralo obresti kmetijstvu. 

15.2. Okrepili bomo politiko spodbujanja izvoza kmetijskih 
pridelkov in živil, zlasti pa dolgoročnih izvoznih sporazumov, 
pri čemer bomo omogočili njihov svobodnejši izvoz in uvoz. 

15.3. Določene skupne razvojne programe proizvodnje in 
izvoza hrane (sistem Donava-Tisa-Donava idr.) bomo podprJi z 
najugodnejšimi pogoji kreditiranja, davčnimi in drugimi olaj- 
šavami. 

15.4. Regres za porabo umetnih gnojil bo znašal najmanj 
30% prodajne cene, regres za sredstva za »arstvo rastlin pa 
najmanj 10%. Politiko regresiranja, vštevši tudi vire sredstev 
za obdobje do leta 1990, bomo za te in druge pomembnejše 
namene določili s posebnim dogovorom republik in pokrajin 
najpozneje do konca marca 1986. 

15.5. Pospeševali bomo družbeno organizirano proizvodnjo 
in razvoj družbenoekonomskih odnosov s kmečkimi gospo- 
darstvi s skupnim načrtovanjem, zagotavljanjem potrebnega 
reprodukcijskega materiala in sredstev ter zagotavljali plasma 
dogovorjene blagovne proizvodnje. Podpirali bomo razvoj 
zadružništva in kadrovsko usposabljanje strokovnih služb s 
področja kmetijstva, veterinarstva, agrokemije idr. 

15.6. Na hribovsko-planinskih območjih bomo zboljšali pro- 
izvodnjo in sistem odkupa kmetijskih pridelkov in živil, 

15.7. Na področju kmetijstva je treba najpozneje do konca 
marca leta 1986 sprejeti predvideni dogovor o zemljiški poli- 
tiki in druge dogovore, da bi ugotovili celotne pogoje za 
gospodarjenje. 

15.8. V prvem trimesečju leta 1986 bomo sprejeli nov zvezni 
zakon, s katerim bomo celovito uredili temelje vodnega 
režima ter ustrezen načrt za enotno varstvo voda. 

• 16. Na področju prometa bomo izvajali tele posebne 
ukrepe: 

16.1. Z dogovorom republik in pokrajin, ki mora biti končan 
do konca marca 1986, bomo določili način zagotavljanja 
sredstev za financiranje in investicijsko vzdrževanje objektov 
infrastrukture v železniškem prometu. 

16.2. Spodbujali bomo združevanje dela in sredstev, zlasti 
za zmogljivosti, ki so skupnega pomena v železniškem in ptt 
prometu (s skupnim nakupom vozcv in drugih sredstev za 
prevoz množičnega blaga, z udeležbo pri financiranju prenos- 
nih zmogljivosti idr.). 

16.3. Spodbujali bomo udeležbo domačih prevoznikov v 
transportu blaga iz naše zunanjetrgovinske menjave. 

16.4vPovečali bomo pristojbine za ceste in druge vire, da bi 
zagotovili sredstva za vzdrževanje cest ter sredstva za hitrejši 
dvig mednarodnih kreditov za graditev avtomobilske ceste 
Bratstvo in enotnost. 

16.5. Omogočili bomo uvoz in zakup prevoznih sredstev do 
enega leta za prevoz v mednarodnem prometu. 

16.6. V skladu s srednjeročnim načrtom bomo delovali in 
izvajali ukrepe ekonomske politike za pospeševanje in razvoj 
pomorskega, rečnega in letalskega prometa, zlasti pa za 
povečanje deviznih prihodkov od prometnih storitev in tu- 
rizma. 

16.7. Ukrepali bomo in delovali za boljšo samoupravno 
organiziranost železnice in ptt ter za pravočasno sprejemanje 
skupnih načrtov organizacij združenega dela, združenih v 
Skupnost jugoslovanskih železnic, in skupnega načrta orga- 
nizacij združenega dela, združenih v Skupnost jugoslovan- 
skih ptt, ter na tej podlagi izvajali vse potrebne in možne 
ukrepe za uresničitev teh načrtov. 

5. Zvezni izvršni svet pručuje kompleks kreditno-monetarne politike in politike 
cen, vštevši predloge za dodatne ukrepe in rešitve. 

16.8. Poostrili bomo kontrolo ter zagotovili večjo varnost 
ljudi in varstvo premoženja v vseh oblikah prometa. 

17. Na področju turizma moramo zaradi bistvenega poveča- 
nja deviznega prihodka in tuje turistične porabe ukrepati in 
delovati takole: 

17.1. Še naprej moramo spodbujati turistične storitve ob 
določenih davčnih oprostitvah. Pravočasno je treba izločiti 
tudi sredstva za splošno turističnoinformativno-propagandno 
dejavnost do tujinej od česar ustrezni del za kritje stroškov te 
dejavnosti v tujini. Se naprej moramo tujim turistom prodajati 
gorivo za bencinske bone. 

17.2. Za čim večji promet proizvodov in storitev v turistični 
sezoni ter večje usmerjanje deviz v družbene tokove in pre- 
prečevanje nezakonitega prometa v devizah moramo v 
turizmu še naprej spodbujati plačevanje turističnih storitev z 
dinarskim čekom Narodne banke Jugoslavije. 

17.3. Spodbujati moramo razvoj turizma z različnimi obli- 
kami povezovanja in s poslovnim sodelovanjem samostojnih 
gostincev in drugih storitvenih servisov ter gospodinjstev z 
organizacijami združenega dela turističnega gospodarstva. 

17.4. Turistično sezono moramo podaljšati z nižjimi stop- 
njami temeljnega davka od prometa kurilnega olja za ogreva- 
nje hotelov in drugih gostinskih objektov, s šolskimi počitni- 
cami, z aktivnejšo obdelavo posebnega turističnega povpra- 
ševanja, ki ni omejeno na določene letne dobe in vremenske 
razmere (kongresni turizem, zdraviliško-rekreativni turizem 
idr.). Izdali bomo tudi predpise za ugotavljanje in spremljanje 
devizne realizacije organizacij turističnega gospodarstva. 

17.5. Sprejeli bomo tudi druge ekonomske ukrepe in delo- 
vali za realizacijo strategije pospešenega razvoja tujskega 
turizma. 

18. Na področju drobnega gospodarstva bomo z ukrepi 
ekonomske politike in z drugimi aktivnostmi poskrbeli za 
njegov hitrejši in vsestranski razvoj kot" dejavnosti, 
pomembne za celoten razvoj gospodarstva, smotrnejše 
poslovanje in večje zaposlovanje. 

18.1 Z davčno in kreditno politiko ter z drugimi ukrepi bodo 
družbenopolitične skupnosti in banke spodbujale:1 aktivira- 
nje neizkoriščenih družbenih osnovnih sredstev za odpiranje 
novih zmogljivosti drobnega gospodarstva in (2) povezovanje 
samostojnega osebnega dela z združenim delom z raznimi 
oblikami kooperacije in poslovnega sodelovanja. Povečane 
bodo dejavnosti za preprečevanje odpora proti razvoju drob- 
nega gospodarstva v vseh okoljih. 

18.2 V občinah in drugih družbenopolitičnih skupnostih 
bodo zboljšali predpise, ki urejajo pogoje in merila za ustano- 
vitev in delo organizacij, samostojnih delavnic in pogodbenih 
organizacij združenega dela dejavnosti drobnega gospodar- 
stva, vštevši tudi osebno delo s sredstvi, ki so lastnina ob- 
čanov. 

19. Zaradi oživljanja stanovanjske graditve in hitrejšega 
reševanja stanovanjskih vprašanj moramo nujno zagotoviti 
izvajanje in izpolnitev družbenega dogovora o določanju 
skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike ter 
zakona o amortizaciji družbenih sredstev ter potrebne ukrepe 
ekonomske politike. 

1'9.1 Večje angažiranje lastnih sredstev delovnih ljudi in 
občanov pri reševanju stanovanjskih potreb in dolgoročno 
varčevanje za stanovanje bomo spodbujali z ukrepi ekonom- 
ske politike, z zemljiško , politiko občin idr. Pri tem bodo 
občine racionalizirale organizacijo in delovanje samouprav- 
nih interesnih stanovanjskih skupnosti in komunalnih organi- 
zacij. Hkrati moramo zagotoviti tudi hitrejšo in učinkovitejšo 
porabo namenskih sredstev za stanovanjsko graditev. 

19.2 Spodbujali bomo graditev stanovanj za trg, med dru- 
gimi tudi z dodelitvijo lokacij gradbenim organizacijam. 

19.3 Do konca marca leta 1986 je treba uskladiti republiške 
in pokrajinske predpise o evidentiranju vlaganj v stanovanj- 
sko graditev prek službe družbenega knjigovodstva, da bi 
zagotovili spremljanje teh pogojev. 

C. Zaposlenost, delovna storilnost in investicije 
20. Dosledno moramo izvajati programe produktivnega 
zaposlovanja na vseh ravneh odločanja in družbenega orga- 
niziranja v skladu z družbenim dogovorom o temeljih skupne 
politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju 
v SFRJ. Pripraviti je treba nove projekte produktivnega zapo- 
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slovanja na dolgoročni podlagi in zanje pritegniti sredstva iz 
samoprispevkov, posojil in drugih oblik zbiranja sredstev. 

20.1 Selektivno je treba zmanjševati obveznosti iz naslova 
davkov in prispevkov iz dohodka in osebnih dohodkov tistim 
organizacijam združenega dela, ki s svojimi proizvodnimi 
programi zagotavljajo ob učinkovitejši uporabi družbenih 
sredstev produktivno novo zaposlovanje delavcev in uvajajo 
delo v več izmenah. 

20.2 S kreditno politiko moramo pod ugodnejšimi pogoji 
kreditiranja zagotoviti obratna sredstva za razvojne programe 
tistih organizacij združenega dela, v katerih se povečujejo 
proizvodnja, produktivnost in izvoz ter ustvarja prostor za 
novo, večje produktivno zaposlovanje, uporabo nove tehnolo- 
gije in uvajanje dela v več izmenah. 

20.3. Najpozneje do sredine leta moramo sprejeti ustrezne 
dogovore in spremeniti predpise, s katerimi se urejajo: merila 
za smotrno, selektivno in družbenoekonomsko opravičeno 
skrajševanje delovnega časa delavcev v težjih delovnih raz- 
merah zaradi boljšega izkoriščanja družbenih sredstev in uva- 
janja dela v več izmenah; enoten sistem informiranja s tega 
področja zaradi realnejšega usklajevanja kadrovskih potreb 
in možnosti za uresničitev razvojnih programov v vsej državi; 
ter ukrepati za prekvalifikacijo in ponovno zaposlovanje 
delavcev iz organizacij združenega dela, ki zmanjšujejo obseg 
zaposlenosti in se likvidirajo. 

21. Z ukrepi ekonomske politike moramo odločno podpreti 
organizacije združenega dela, ki povečujejo delovno storil- 
nost izhajajoč iz: določenih programov racionalizacije porabe 
surovin in energije; novih programov, izdelanih na podlagi 
rasti delovne storilnosti in uvajanja sodobnih tehnično-tehno- 
loških postopkov; uresničevanje programa za večje izkorišča- 
nje zmogljivosti; uresničevanje skupnih programov proizvod- 
nje in izvoza na podlagi specializacije in delitve dela ter 
drugih odločilnih meril. Gospodarska zbornica Jugoslavije in 
gospodarske zbornice republik in pokrajin bodo povečale 
svojo dejavnost na tem področju, zlasti pa pri razvoju osnov in 
meril (standardov) stroškov in porabe. 

21.1. V vseh organizacijah združenega dela je treba razčle- 
niti spodbujevalne ukrepe za povečanje individualne delovne 
storilnosti, ekonomičnosti, inovacijske dejavnosti idr. ter to 
podlago vključiti v obračun osebnega dohodka delavcev. 

21.2 Najpozneje do konca marca 1986 moramo v skladu z 
ustreznimi dogovori razčleniti osnove in merila za delovno 
storilnost v organizacijah združenega dela, da bi bila rast 
osebnih dohodkov ustrezno povezana z delovno storilnostjo 
in da bi bili motivacijski dejavniki vključeni v politiko delitve. 

21.3 V skladu s skupno strategijo in politiko znanstvenega 
in tehnično-tehnološkega razvoja Jugoslavije moramo zago- 
toviti spodbujevalne pogoje za uresničitev znanstvenorazi- 
skovalnih projektov, zlasti skupnih akcij, ki so pomemne za 
vso državo. V primerjavi z letom 1985 moramo razširiti odo- 
bravanje davčnih in drugih olajšav za to dejavnost, kot tudi 
dodatne naložbe v organizacijah združenega dela, ki imajo za 
to materialne pogoje. 

22. ,V investicijski politiki bomo na selektivni podlagi storili 
naslednje: 

22.1. Nujno moramo zagotoviti pogoje za ostro selekcijo 
investicij in njihovo preusmeritev na podlagi dosledne upo- 
rabe meril rentabilnosti in učinkovitosti investicij, tako da jih 
usmerimo v tista vlaganja, ki dajejo najhitrejše rezultate. Na 
tej podlagi moramo ustaviti nadaljnje upadanje investicijske 
aktivnosti ter ukrepati in delovati za njeno rast v skladu z 
razvojno politiko, določeno v družbenem planu Jugoslavije in 
v programu finančne konsolidacije gospodarstva, bank in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

22.2. S Selektivnim usmerjanjem kreditnega potenciala in z 
ugodnejšimi pogoji kreditiranja vendar ob dosledni uporabi 
ekonomskih meril pri oceni investicijskih projektov po ban- 
kah, bomo podpirali uresničevanje investicijskih programov 
na osnovnih smereh razvoja, določenih v srednjeročnem 
planu. 

22.3. Na podlagi večjega varčevanja občanov, zlasti sred- 
stev delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, moramo zago- 
toviti usmerjanje teh sredstev v proizvodne namene v družbe- 
nem in individualnem sektorju. 

22.4. Zagotoviti moramo učinkovit postopek za dajanje 

mnenj o ekonomski in družbeni opravičenosti nameravanih 
investicij ter delovanje enotnega sistema informiranja o inve- 
sticijah za vso državo. 
22.5. Družbenopolitične skupnosti bodo zagotovile, da se 
njihove funkcije s področja investicij spravijo v ustavne 
okvire; zato bodo spremenjeni ustrezni predpisi, ki bodo 
prilagojeni praksi. Hkrati bomo spodbujali krepitev procesa 
združevanja dela in sredstev, zlasti za uresničitev skupnih 
programov proizvodnje in izvoza. 

IV. 
HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO * 

23. Še naprej bomo uresničevali politiko hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. Ta razvoj bomo uresničevali predvsem z opira- 
njem na lastne moči, z učinkovitejšim gospodarjenjem in s 
krepitvijo procesa združevanja dela in sredstev na podlagi 
skupnih interesov in ciljev ter politike razvoja, ki je določena v 
srednjeročnem planu. 

23.1 Še nadalje moramo spodbujati razvoj gospodarsko 
manj razvitih območij s sredstvi Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajih ter z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna 
federacije in drugimi ukrepi. 

23.2 Z ustreznimi sredstvi iz Sklada federacije bomo spod- 
bujali pospešitev procesa samoupravnega združevanja dela 
in sredstev, banke bodo odobravale najugodnejše pogoje 
kreditiranja, družbenopolitične skupnosti pa bodo sprejele 
ustrezne spodbujevalne ukrepe in zagotovile uporabo in 
spremljanje učinkov njihovega izvajanja. 

23.3. Omogočiti moramo nujen uvoz nadomestnih delov ter 
specifične opreme, ki se ne proizvajajo v državi, in sicer za 
objekte, ki se realizirajo z združevanjem dela in sredstev, ter 
ustrezne carinske olajšave pri uvozu. 

23.4 V odvisnosti od stopnje nelikvidnosti gospodarstva in 
bank v gospodarsko manj razvitih republikah in ŠAP Kosovo 
ter od materialnih možnosti bomo predlagali ustrezne ukrepe 
ekonomske politike. 

23.5. Za spodbujanje hitrejšega razvoja SAP Kosovo je treba 
sprejeti naslednje ukrepe: 

- odložiti vračanje anuitet SAP Kosovo za kredite iz Sklada 
federacije, ki zapadejo v letu 1986, in predložiti, da se odložijo 
ali popolnoma odpišejo zapadle anuitete Sklada federacije iz 
leta 1982, 1983, 1984 in 1985; 

- izvršiti dogovorjene ukrepe, da bodo organizacije zdru- 
ženega dela v SAP Kosovo poravnale fiksne in garantirane 
obveznosti iz naslova zunanjih kreditov; 

- omogočiti uvoz na kredit določenih delov opreme, suro- 
vin in reprodukcijskega materiala, da bi končali in popolnoma 
aktivirali velike investicijske objekte, pomembne za razvoj 
države in pokrajine. 

23.6. Do konca marca leta 1986 bo Zvezni izvršni svet 
predlagal odlok (ali zakon o merilih in kazalnikih za določitev 
stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih po- 
krajin. 

23.7. Do konca juftija 1986 moramo sprejeti dogovor o 
posebnih urepih za uresničevanje politike najhitrejšega raz- 
voja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990. 

V. 
POSPEŠITEV RAZVOJA SR SRBIJE IZVEN 
OBMOČIJ SAP 

24. V skladu s srednjeročnim planom moramo ustrezno 
delovati in sprejeti ukrepe ekonomske politike, da bi ustavili 
relativno zaostajanje v gospodarskem razvoju območja SR 
Slovenije izven območij SAP6'. 

a Med obravnavo osnutka in pripravo predloga družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990 bo Zvezni izvršni svet pripravil predlog dejavnosti in 
ukrepov ter predlagal, da se le-ti vključijo v predlog plana in resolucije za leto 
1986 (v skladu s pismom ZIS Skupščini SFRJ z dne 30.10.1985). 

vi. 
SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA 
SAMOZAŠČITA 

25. Težišče dejavnosti za krepitev in razvijanje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite bo na realizaciji 
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prioritetnih nalog, določenih s srednjeročnim planom razvoja. 
Zato mcjramo še naprej krepiti in bojno usposabljati oboro- 
žene sile ter razvijati druge komponente sistema splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. Z izpolnjevanjem 
nalog, določenih v srednjeročnih planih razvoja, moramo še 
naprej bojno usposabljati oborožene sile. Pospešiti moramo 
tehniko in celotno modernizacijo Jugoslovanske ljudske 
armade. V določenih okvirih moramo zagotoviti stabilne vire 
financiranja JLA ter celotnega sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

25.1. Sprejeti moramo ukrepe za krepitev obrambne spo- 
sobnosti jugoslovanskega gospodarstva ter za zmanjšanje 
njegove tehnično-teljnološke in druge odvisnosti od tujine. V 
vojaško-gospodarski dejavnosti moramo dati prednost pove- 

zovanju znanstveno-raziskovalnega dela s skupnim potenci- 
alom države, povečanju obsega proizvodnje v državi ter na tej 
podlagi zmanjšanju uvoza oborožitve in vojaške opreme in 
razvijanju ter pospeševanju vojaško-ekonomskega gpdelova- 
nja z drugimi državami. Z ukrepi ekonomske politike moramo 
ustvarjati ugodnejše pogoje za poslovanje organizacij združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom oboroži- 
tve in vojaške opreme. 

25.2 Poostrili bomo ukrepe in dejavnosti samozaščite vseh 
subjektov sistema družbene samozaščite zoper sovražno 
delovanje, pojava kriminalitete in odtujevanje državnega pre- 
moženja. V letu 1986 bomo učinkoviteje ukrepali za varstvo 
pred požari, onesnaževanjem voda in drugimi nesrečami. 

% 
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