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POLITIKA RAZVOJA 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na sejah 
dne 7. 2. 1991 in 10. 2. 1991 obravnaval: 

- GOSPODARSKA POLITIKA V 1991. LETU, RAZVOJNA 
POLITIKA SLOVENIJE NA ZAČETKU 90. LET IN POLITIKA 
NA PODROČJU RAZVOJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
S PRILOGAMA: OCENA GOSPODARSKE SITUACIJE 
V SLOVENIJI NA PRAGU LETA 1991 in RAZVOJNE RAZ- 
MERE IN MOŽNOSTI SLOVENIJE V ZAČETKU 90. LET, 

- SOCIALNI PROGRAM 
in določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O PRORAČUNU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1991, 

ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 222., 266. in 267. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za notranje zadeve, 

- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za zdravstveno in socilano varstvo, 

- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 

- dr. Andrej CAPUDER, član Izvršnega sveta in republi- 
ški sekretar za kulturo, 

- dr. Janez DULAR, član Izvršnega sveta zadolžen za 
Slovence po svetu in narodnosti v Sloveniji, 

- Franc GODEŠA, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za borce in vojaške invalide, 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za zakonodajo, 

- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za ljudsko obrambo, 

- Miha JAZBINŠEK, član Izvšrnega sveta in republiški 
sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Marjan KRAJNC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za promet in zveze, 

- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republi- 
ški sekretar za finance, 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Ingo PAŠ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za turizem in gostinstvo, 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za delo, 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za industrijo in gradbeništvo, 

- dr. Dimitrij RUPEL, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za mednarodno sodelovanje, 

- Stane STANIČ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za informiranje, 

- dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 

- dr. Miha TOMŠIČ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za energetiko, 

- Igor UMEK, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za družbeno planiranje, 

- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Dokumente o gospodarski politiki v letu 1991, razvojni 
politiki Slovenije na začetku 90. let in politiki na področju 
razvoja družbenih dejavnosti z oceno gospodarske situacije 
v Sloveniji na pragu leta 1991 in razvojne razmere in možnosti 
Slovenije v začetku 90 let, predlog izjave o pomorski usmeritvi 
Republike Slovenije ter socialni program bodo obravnavali 
Družbneopolitični zbor, in Zbor združenega dela občin ter 
Komisija za strategijo nacionalnega razvoja kot matično 
delovno telo. 

STRATEGIJA NACIONALNEGA IN 

REGIONALNEGA RAZVOJA 

GOSPODARSKA POLITIKA V 1991. letu - ESA 295 

Temelj delovanja Izvršnega sveta v 1990. letu so bile Pro- 
gramske usmeritve, ki so za naloge vlade določile: 

- (1) vzpostavitev normalnega gospodarskega sistema, 
- (2) ukrepe za gospodarsko politiko preživetja v razdobju 

transformacije in 
- (3) osamosvajanje Slovenije s prevzemom posameznih 

delov gospodarskega sistema in politike. 
Vzpostavitvi normalnega gospodarskega sistema so bili 

namenjeni zakoni, predlogi zakonov in zakonodajne pobude 

vlade kot so sistem davčne zakonodaje in osnutek zakona 
o privatizaciji podjetij. Med ukrepe za gopodarsko politiko 
preživetja sodijo preprečevanje stečajev, republiške izvozne 
subvencije, prenehanje plačil Skladu za manj razvite repu- 
blike in Kosovo, zadrževanje prometnega davka, izplačevanje 
zveznih izvoznih subvencij, odkup dela v 1990. letu zapadlega 
iraškega dolga. S spremembami gospodarskega sistema in 
z gospodarsko-političnimi ukrepi je slovenska vlada nepo- 
sredno ali posredno opravljala tudi tretjo nalogo določeno 
v usmeritvah. 
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II. 

Vlada bo na gospodarskem področju tudi v letošnjem letu 
delovala skladno s cilji Programskih usmeritev pri preobliko- 
vanju gospodarskega sistema, ukrepih gospodarske politike 
in osamosvajanju. Pri tem bo upoštevala vse proračunske 
omejitve. 

a) preoblikovanje gospodarskega sistema 
Vlada je Skupščini predložila nov osnutek Zakona o privati- 

zaciji podjetij, ki upošteva zahtevke nekdanjih lastnikov in vse 
druge predloge, če so v skladu z zahtevami po decentralizi- 
rani, nadzorovani in odplačni privatizaciji. 

Vlada bo skupščini Republike Slovenije predložila: (1) 
finančno sistemsko zakonodajo (o Narodni banki Slovenije, 
o bankah in hranilnicah in o sanaciji, stečaju in likvidaciji 
bank in hranilnic), (2) zakonodajo za urejanje gospodarskih 
odnosov s tujino, (3) zakonodajo s področja posrednih dav- 
kov, (4) zakonodajo za organizacijo in urejanje odnosov 
v gospodarski infrastrukturi ter (5) drugo zakonodajo za funk- 
cioniranje tržnega gospodarstva. 

b) usmeritve gospodarske politike 
Vlada je že večkrat poudarila, da bo kljub jasno začrtanim 

ciljem temeljna značilnost gospodarske politike prilagajanje, 
saj bo delovala v povsem negotovih okoliščinah. Sestavljali ga 
bodo še povsem neznani ukrepi na vnaprej neznana dogaja- 
nja. Ne glede na to pa ostajajo temelji gospodarske politike 
nespremenjeni. 

- Zmanjševanje stroškov za enoto produkta sodi med 
trajne usmeritve, saj edino to slovenskemu gospodarstvu 
omogoči konkurenčnost na domačem, jugoslovanskem in 
tujih trgih in s tem oživitev gospodarske aktivnosti. Temu bo 
namenjena dohodkovna in fiskalna politika. 

- Med temelje delovanja v 1991 sodi keynesianska fiskalna 
politika (zadolževanje in proračunski primanjkljaj). Prevzem 
nakopičenih dolgov v gospodarski infrastrukturi in sanacija 
bančneag sistema bosta povzročila dodatno povečanje jav- 
nega dolga, ki ga bo treba v naslednjih letih servisirati. 

- Denarna politika bo imela en sam cilj, trdnost valute, kar 
v praksi pomeni navezavo valute na trdno valuto in vztrajanje 
pri tej navezavi. Poleg skrbi za trdnost domače valute se bo 
Narodna banka Slovenije takoj lotila sanacije bančnega si- 
stema. 

- Zadrževanje rasti plač bo sestavni del gospodarske poli- 
tike. Temu sta namenjena tudi konec lanskega leta sprejeta 
zakona o zajamčenih osebnih dohodkih in o kontroli osebnih 

dohodkov, pa tudi davčna zakonodaja s prerazdelitvami 
v korist nižjih in na škodo višjih osebnih dohodkov. Zadrževa- 
nje rasti plač in prerazdelitev socialnega bremena na pleča 
premožnejših širi možnosti za večjo zaposlenost, socialno 
vzdržno stanje in izboljšanje konkurečnosti na svetovnem 
trgu. 

- Politika izvozne ekspanzije bo temelj gospodarskih 
odnosov s svetom. Zaščita domačega gospodarstva je torej 
predvsem stvar tečajne politike in v manjši meri carinske 
politike. Tečajna politika, kakršna se bo uveljavila z vzpostavi- 
tvijo lastne valute, bo zagotavljala konkurenčnost v tujini in 
nadomestila subvencioniranje. 

- Vlada si bo prizadevala za zadržanje jugoslovanskega 
trga in za odnose, ki bodo temeljili na »čistih računih«. Da se 
Slovenija ne bi v celoti odrekla trgom v drugih delih Jugosla- 
vije, carinski sistem ostaja nespremenjen, če ga ne spreme- 
nijo druge republike. 

- Vlada bo poskušala pridobiti tuj kapital za financiranje 
infrastrukture (ceste, elektrarne), predvsem s koncesijami. 

- Vlada bo morala zagotoviti, da se bo masa pokojnin 
gibala vzporedno z maso plač, namesto da se povprečna 
pokojnina povečuje z rastjo povprečne plače. Stopenj pri- 
spevkov za pokojninsko zavarovanje namreč ni mogoče pove- 
čati, saj bi to še pospešilo zmanjševanje števila zaposlenih in 
rast števila upokojencev, kar bi popolnoma blokiralo pokoj- 
ninski sistem. 

c) gospodarsko osamosvajanje Slovenije 
Način, vrstni red in hitrost gopodarskega osamosvajanja 

Slovenije bo vplival na njegovo uspešnost. Scenarij osamo- 
svajanja sestavljata: 

- postopno vzpostavljanje lastnega gospodarskega 
sistema (vzpostavitev davčnega sistema, plačilnega sistema, 
sistema zunanjetrgovinske zaščite in deviznega poslovanja, 
centralne banke in bančnega sistema); 

- gospodarska politika, ki bo zmanjševala izgube družbe- 
nega produkta zaradi osamosvajanja z ukrepi za povečanje 
prilivov, s pogajanji z mednarodnimi finančnimi institucijami, 
pogajanji z republikami o razdelitvi premoženja in dolgov in 
o oblikovanju novih gospodarskih povezav, zagotovitev tujih 
vlaganj in normalizacijo kapitalskih tokov. 

Da bi bili gospodarski in socialni pretresi čim manjši, je pri 
tem nujno prilagajanje scenarija novonastalim situacijam. 
Vlada je Zveznemu izvršnemu svetu že predložila izhodišča za 
razdelitev premoženja ter finančnih sredstev in obveznosti do 
tujine in prebivalstva. Predloge bo sporočila tudi tujini, da bi 
tako preprečila morebitne blokade s strani upnikov. 

RAZVOJNA POLITIKA SLOVENIJE na začetku 90. let 

PREDGOVOR 
Dokument Razvojna politika Slovenije vsebuje strategijo 

vlade za saniranje in prestrukturiranje slovenskega gospo- 
darstva ter za odpiranje in združevanje z Evropo. 

Strategija temelji na viziji bodoče Evrope ter željah Slo- 
vencev po samostojnosti in neodvisnosti v evropskem 
okviru. Pri tem so ključni cilji: nacionalna suverenost in 
ohranjanje nacionalne indentitete, gospodarska učinkovi- 
tost, blaginja ljudi ter zdravo in čisto okolje. 

Cilje razvojne politike bo slovenska vlada uresničevala 
v skladu s svojimi pristojnostmi ter z instrumenti, ki so ji na 
voljo, upoštevaje stvarnost in tesne materialne možnosti. 

Časovno strategija izhaja iz današnjih razmer in se 
nanaša na razmere, kakršne bodo po predvidevanjih 
v Evropi, Jugoslaviji in Sloveniji v prihodnjem letu ali dveh. 
Ne gre torej več za petletna časovna obdobja, ampak za 
časovno manj natančno opredeljeno obdobje, kar pomeni, 
da bo glede na razmere strategijo treba sproti preverjati in 
dograjevati. 

Dokumentu je dodan analitičen zapis »Pogoji razvoja Slo- 
venije v začetku 90-ih let«, ki opisuje ključne gospodarske, 
družbene in razvojne razmere ob pripravi tega gradiva, 
ocenjuje razmere v Jugoslaviji, Evropi in svetu ter razvojne 
možnosti v naslednjih dveh letih. 

1. RAZVOJNI CILJI IN OKVIRI RAZVOJNE POLITIKE 
Razvojni cilji so: 
a) čim hitrejši in čim manj boleč izhod iz sedanje krize; 
b) razvoj gospodarstva na novih tehnično-tehnoloških in 

okolju prijaznih osnovah, z večjo povezanostjo v zahodnoe- 
vropski prostor ter z večjo učinkovitostjo gospodarske infra- 
strukture; 

c) saniranje žarišč onesnaževanja okolja in preprečevanje 
novih. Gospodarstva ne bo moč prestrukturirati brez prehod- 
nih negativnih posledic. Prestrukturiranje, ki ustvarja spod- 
budno okolje za dobre, učinkovite, racionalne in inovativne 
bo osrednja strategija. Politiko saniranja, ki je usmerjena 
k slabim točkam, bomo uporabljali le v izjemnih primerih. 

Slovenska vlada bo: 
a) nadaljevala s sistemskimi spremembami, ki zagotavljajo 

razvoj trga blaga, delovne sile in kapitala. 
Za uresničitev tega so ključni programi, ki se bodo pričeli 

izvajati letos: 
- privatizacija in denacionalizacija, 
- sanacija bančnega sistema, 
- uvajanje in dograjevanje trga kapitala. 
b) ukinjala netržna prelivanja v gospodarstvu, predvsem na 

podlagi pokrivanja izgub in podcenjenih proizvodov in stori- 
tev infrastrukturnih dejavnosti. 
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Ker razvoj tržne ekonomije ne varuje okolja, še zlasti, če 
niso vzpostavljeni pravni mehanizmi za njegovo varovanje, bo 
pri usmeritvi v tržno ekonomijo posebna pozornost name- 
njena varovanju okolja. 

c) s trdno valuto bo uresničevala stabilizacijsko gospodar- 
sko politiko, ki je pogoj za učinkovito vodenje razvojne poli- 
tike in prestrukturiranje kot naše osrednje razvojne strategije. 

č) prilagajala socialni program novemu vzorcu razvoja, pri- 
čakovanim spremembam v socialni stratifikaciji in predvide- 
nemu zmanjšanju 
materialnih možnosti ( 

2. RAZVOJNA POLITIKA 
Slovenska vlada bo v razvojni politiki: 

I. SPODBUJALA IZVOZ, zlasti na razvite in na novo nastaja- 
joče vzhodnoevropske trge, obenem pa si bo prizadevala tudi 
za ohranjanje jugoslovanskih. 
II. USTVARJALA RAZMERE ZA PRESTRUKTURIRANJE NA 
MIKRORAVNI 

Zato bo slovenska vlada: 
11/1. Krepila konkurenčno sposobnost slovenskega gospo- 
darstva tako, da bo: 

a) pomagala premostiti problem ekonomskih presežkov 
delovne sile z njihovo prezaposlitvijo, to je s spodbujanjem 
ustvarjanja novih delovnih mest, kar je po razsežnosti najpo- 
membnejši vidik razbremenjevanja gospodarstva. 

Vlada bo namenjala precej proračunskih sredstev za 
aktivno zaposlovalno politiko, spodbujanje malih in srednjih 
podjetij, spodbujanje demografsko ogroženih področij in 
intervencije v gospodarstvo. 

S kreditiranjem, subvencioniranjem obresti, davčnimi opro- 
stitvami bodo spodbujani tisti, ki so pripravljeni vložiti svoja 
sredstva v ustanovitev novih podjetij. Prejemniki teh sredstev 
bodo po vzoru sorodnih programov v drugih državah pred- 
vsem posamezniki ter mala in srednja podjetja. 

b) finančno razbremenila slovensko gospodarstvo z real- 
nim zmanjšanjem republiškega in občinskih proračunov 
z domačih virov. Možnosti za to so: 

- v zmanjšanju sredstev za sanacijske posege v slovensko 
gospodarstvo in v odpravi prelivanj; 

- v večjem financiranju gospodarske infrastrukture (z 
izjemo cest in železnice) s tržnimi viri; 

- v odpravi pokrivanja izgub tekočega poslovanja v gospo- 
darski infrastrukturi; 

- v zmanjšanju stroškov za delovanje države in družbenenih 
dejavnosti. 

c) demonopolizirala in uvajala tržnost v komplekse gospo- 
darske infrastrukture kar bo zmanjšalo stroškovne pritiske na 
druge dele gospodarstva. 

č) spodbujala uporabo novih znanj v kmetijstvu, gozdarstvu 
in živilski industriji ter z uvajanjem blagovnih znamk in zago- 
tavljanjem možnosti za izboljšanje agrarne strukture. 

II/2. Materialno spodbujala nekatere procese v sloven- 
skem gospodarstvu, za katere zaradi majhnih materialnih 
možnosti in še slabo delujočih tržnih mehanizmov v podjetjih 
ni dovolj možnosti ali pa ne dovolj motivacije. 

Slovenska vlada bo denarno podpirala: 
- tehnološko funkcijo v podjetjih, da se izboljša in pospeši 

pretvorba raziskovalnoinovacijskih dosežkov v nove proiz- 
vode. Poleg programov, dopolnilnega izobraževanja, bodo 
potrebni še programi za sofinanciranje raziskovalne dejavno- 
sti v podjetjih. Podprli bomo uvajanje novih proizvodov. 

- racionalno rabo energije in naložbe v energetsko raci- 
onalnejše tehnologije (alternativni viri, male hidroelektrarne, 
kogeneracija v industrijskih kotlovnicah); 

- okolju prijazne tehnologije in izdelke; 
- programe naravovarnega kmetovanja. 
II/3. Ustvarjala možnosti za povečanje tujih vlaganj in za 

internacionalizacijo (evropeizacijo) slovenskega gospodar- 
stva 

Slovenska vlada bo spodbujala skupna vlaganja s tujimi 
partnerji ter ustvarjala možnosti za povečevanje neposrednih 
naložb tujcev pri nas in naših naložb v partnerskih državah. 
Poleg tega bo spodbujala tudi povečano vključevanje v evrop- 
sko gospodarstvo z neposrednim proizvodnim, tehnološko- 
razvojnim in trgovinskim povezovanjem proizvajalcev, pri 
čemer se bo postopno institucionalno in funkcionalno vklju- 
čevala v institucije razvitih držav (še zlasti evropskih), kot so: 
Svet Evrope, EGS, EFTA, OECD in v regionalno sodelovanje 

(zlasti v Alpe-Jadran in Pentagonali), kar bo te procese 
dodatno okrepilo. 

Na tržnosti temelječ proces internacionalizacije bo zahteval 
tudi zmanjševanje zaščite domačega gospodarstva in njeno 
prilagoditev ravni v razvitih državah. 

Pri tem ne bomo dovolili, da postanemo smetišče Evrope in 
odlagališče zastarelih in okolju škodljivih tehnologij. Evrope- 
izacija slovenskega gospodarstva bo pomenila tudi njegovo 
ekologizacijo. 
II/4. Spodbujala organizacijsko prenovo slovenskega go- 
spodarstva 
Slovenska vlada: 
a) ne bo preprečevala združevanja, razdruževanja in prev- 
zeme enih podjetij od drugih. Sanacije gospodarstva (z 
izjemo bank in infrastrukture) bomo prepustili gospodarstvu 
in trgu. 

b) spodbujala bo razvoj malih in srednjih podjetij in 
podjetništva nasploh. 
III. REORGANIZIRALA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 
z demonopolizacijo in prehodom na tržno logiko povsod tam, 
kjer je to možno (izjema so ceste in deloma železniško gospo- 
darstvo). 

V prehodnem obdobju bo zaradi omejenih materialnih sred- 
stev uresničevanje teh ciljev podredila drugim. To bo zmanj- 
šalo porabo domačih sredstev in s tem obremenjevanje dru- 
gih delov gospodarstva. 

Kjer so za to možnosti, (predvsem, v prometni infrastruk- 
turi) bomo sredstva pridobivali s koncesijami tujim družbam, 
s skupnimi vlaganji, ipd. 

Pri porabi domačih sredstev bo imelo prednost telekomuni- 
kacijsko omrežje in posodobitev železnice. V elektroenerge- 
tiki bo gradnja omejena na dokončanje že začetih objektov, in 
na preusmeritev v prid manjših, ekološko manj zahtevnih«in 
bolj ekonomičnih objektov (male hidroelektrarne, industrijske 
kotlovnice), in v programe varčevanja z energijo. 
IV. SKRBELA ZA EKOLOŠKO SANACIJO IN USTVARILA 
SISTEM EKONOMSKIH MEHANIZMOV, ki bodo vzpostavljali 
proizvodno strukturo, ki ne bo več tako bremenila okolja. 

Ekološka vprašanja bomo začeli razreševati z gospodar- 
skim prestrukturiranjem. Ustvarili bomo razmere in vzposta- 
vili mehanizme, v okviru katerih ekonomski in ekološki cilji ne 
bodo v nasprotju. Ustvarili bomo razmere, pri katerih ne bo 
treba na republiški ravni nenehno zbirati sredstev za odprav- 
ljanje ekoloških posledic. Zato bomo: 

- odpravili posredno subvencioniranje onesnaževalcev 
s cenami električne energije; 

- odpravili neposredno subvencioniranje onesnaževalcev iz 
ekološkega sklada oziroma omejili tovrstno prelivanje sred- 
stev na minimum; 

- s posrednimi davki vzpostavili sistem cen, ki bo destimuli- 
ral porabo ekološko obremenilnih proizvodov, z neposred- 
nimi davki pa dosledno izpeljali obdavčitev onesnaževalcev 
(npr. davek na enoto emisije ali podobno); 

- uvajali evropske standarde in normative; 
- uvedli predhodno ugotavljanje vplivov na okolje, ki naj 

onemogoči naložbe v projekte, ki bi lahko škodljivo vplivali na 
okolje; 

- dosledho spoštovali sprejete normative in standarde in 
uveljavljali takšno kaznovalno politiko, ki bo preprečevala 
onesnaževanje. 
2.1. PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKEGA GOSPODAR- 
STVA 
A. Tehnološka politika 

Slovensko gospodarstvo ima malo konkurenčnih in donos- 
nih proizvodov, s katerimi bi se lahko enakopravno vključilo 
v evropsko in svetovno gospodarstvo, zato ga je treba takoj 
tehnološko razvojno posodobiti. V ta namen bo vlada v okviru 
pomoči gospodarstvu posebno pozornost namenila spodbu- 
janju raziskovalnega dela in razvoju neposredno industrijsko 
uporabnih tehnologij in novih proizvodov. 

Pri bazičnih raziskavah kot izhodišču za razvoj znanosti in 
tehnologije bomo zagotovili kontinuiteto, spodbudili naložbe 
v neposredno koristne razvojne projekte, ki so na podlagi 
tržnih meril sposobni ustvariti nova delovna mesta in poveče- 
vati storilnost obstoječih ter zagotavljajo prodor na svetovne 
trge. Zaradi omejenih sredstev, ki jih ima Slovenija, bodo 
spodbude usmerjene v: 
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- posodobitev nizko in srednjezahtevnih obstoječih tehno- 
logij; 

- produktne inovacije; 
- okolju prijazne tehnologije in proizvode. 
Zastavljene cilje tehnološke prenove gospodarstva bo vlada 

podprla: 
1. s sredstvi za osnovne in uporabne raziskave in projekte 
Pri tem bo v okviru osnovnih raziskav dan poudarek tistim 
z jasnim uporabnim vidikom. Pri uporabnih raziskavah bo 
težišče na tistih, ki vodijo v neposredno uporabne industrijske 
tehnologije in nove proizvode; 
2. s sredstvi za spodbujanje tehnološkega razvoja, ki bodo 
podpirala predkonkurenčne in razvojne projekte, še zlasti pa 
prenos inovativnih dosežkov v praktično proizvodnjo. Ta 
sredstva bodo v načelu povratne narave (delno lahko tudi 
nepovratna - na primer: za inovacijske projekte), vendar pa 
bodo dana pod ugodnimi pogoji (odvisno od narave projekta 
bodo lahko brezobrestna, s subvencionirano obrestno mero, 
daljšim odlogom začetka vračanja, ...); 
3. s tehnološkimi in inovacijskimi centri kot veznim členom 
med znanostjo in gospodarstvom, ki jih ustanovi ali sousta- 
novi republika. Republika bo take centre delno neposredno 
financirala (na primer: za temeljne raziskave, del uporabnih 
raziskav, generične tehnologije), raziskovalno infrastrukturo, 
posredno pa spodbujala financiranje gospodarstva s spodbu- 
jevalno davčno poitiko; 

4. s tehnološkimi parki, kot organizirano prostorsko združi- 
tvijo tehnološko usmerjenih podjetij, ki se ukvarjajo z razvo- 
jem novih proizvodov, postopkov in storitev. Pri ustanavljanju 
parkov bo sodelovala republika, ki bo v zagonski fazi lahko 
zagotovila nepremičnine (zemljišča, poslopja) in potrebno 
infrastrukturno opremo; 

5. s podporo razvoju visokega šolstva, zlasti obeh univerz, 
da bosta izobraževali večji del generacije z manjšim osipom, 
z večjim težiščem na bolj pomembnih smereh za razvoj Slove- 
nije, predvsem s povečanjem deleža postdiplomskih študen- 
tov in specializantov na mednarodni ravni. Zato univerza 
ostaja izredno pomemben prostor raziskovanja, zaradi majh- 
nosti razvojnega potenciala Slovenije pa naj prevzema tudi 
razvojne, svetovalne in druge storitve. Razširiti je potrebno 
možnosti sedanjih obuniverznih raziskovalnih ustanov, da 
organizirajo vrhunsko madnarodno raziskovalno izobraževa- 
nje za potrebe tudi tehnološkega prestrukturiranja, v katerem 
sodelujejo najboljše skupine ne glede na institucionalno pri- 
padnost; 
6. z davčnim sistemom bo republika posredno (z razbreme- 
njevanjem vhodnih stroškov) spodbujala podjetja k večjim 
vlaganjem v raziskave in razvoj neposredno uporabnih tehno- 
logij ter novih proizvodov, tako da se: 

- za celoten (ali celo več kot 100%) znesek stroškov za 
raziskave in razvoj zniža obdavčljiv dohodek; 

- obdavčljiv dohodek še dodatno zniža za osebne dohodke 
neposredno zaposlenih na posameznih razvojnih projektih; 
7. z ekološkim skladom, ki bo sofinanciral ukrepe za varstvo 
okolja (sanacija in preventiva). Sredstva tega sklada so 
v načelu povratna (izjemoma tudi nepovratna). Dana bodo 
pod ugodnimi pogoji. 
B. Politika razreševanja ekonomskih presežkov delovne sile 
in aktivna zaposlitvena politika 

Ustvarjanje novih ter ohranjanje obstoječih delovnih mest 
bo eno pomembnejših meril za intervencijsko politiko in sofi- 
nanciranje razvojnih programov, ki izpolnjujejo opredeljena 
ekonomska merila. V tem sklopu bo pozornost namenjena 
razvijanju komplementarne gospodarske strukture oziroma 
ustanavljanju malih in srednjih podjetij, storitvenim dejavno- 
stim in samozaposlovanju. S programi in ukrepi aktivne poli- 
tike zaposlovanja bo povečan obseg neposrednih posegov na 
trg delovne sile. V skladu s socialnimi programi bodo brezpo- 
selni dobili sredstva za njihovo preživljanje, izobraževanje ali 
dopolnjevanje strokovnega znanja ter usposabljanje in zapo- 
slovanje invalidnih oseb. Za težje zaposljive in dolgotrajno 
nezaposlene bodo pripravljeni programi za njihovo postopno 
delovno vključenost. 

Programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo 
usmerjeni v tiste poklicno-izobrazbene, starostne in druge 
skupine, ki bodo z brezposelnostjo najbolj prizadete kakor 
tudi na regije in občine z visoko stopnjo brezposlenosti. 
Programi bodo zajemali ukrepe, kot so: sofinanciranje novih 

delovnih mest, subvencije in spodbude delodajalcem, ki bodo 
pripravljeni zaposliti iskalce prve zaposlitve z nižjimi stop- 
njami izobrazbe in težje zaposljive iskalce, ustanovitev brez- 
plačne pravnosvetovalne službe za brezposelne z znanjem, 
interesom in pripravljenostjo, da svoj položaj razrešijo 
s samozaposlitvijo ter Str. 8 s sodelovanjem v sistemu krediti- 
ranja samozaposlovanja in podjetništva. Razpisan bo javni 
natečaj, v katerem bodo opredeljeni pogoji za pridobitev 
sredstev in obveznosti delodajalcev. Zaposlitvene možnosti 
bomo širili tudi s programi javnih del na lokalni ravni. Delovna 
mesta bomo ohranjali tudi s sofinanciranjem prekvalifikacije 
za proizvodno in tehnološko prestrukturiranje podjetij. 

Sistem izobraževanja odraslih bo organiziran podobno, kot 
deluje poklicno izobraževanje odraslih v državah srednje 
Evrope. Te naloge bo usklajevala in usmerjala posebna insti- 
tucija, republiškega sekretariata za delo in republiškega 
sekretariata za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 
Izobraževanje in preusposabljanje delavcev bo zlasti 
pomembno v razvitih in industrializiranih področjih Slovenije, 
v gorenjskih občinah, v osrednji Sloveniji v zasavskih obči- 
nah, v celjski in mariborski regiji. 

Da bi preprečili izgubo intelektualnih in delovnih zmožno- 
sti, ki jih imajo mladi za bodoči razvoj, bomo uresničevali 
program sofinanciranja pripravništva, namenjen prvim iskal- 
cem zaposlitve s srednjo, višjo in visoko izobrazbo. Nudili 
bomo podporo s štipendiranjem mladih, iz socialno šibkih 
družin in izrazito nadarjenim. Štipendiranje iz republiških 
sredstev bo hkrati pomembna sprememba pri kadrovskem 
štipendiranju. 

Za uresničevanje takšne politike zaposlovanja ter za pove- 
čane dajatve za primer brezposelnost bodo potrebna bistveno 
večja finančna sredstva kot v zadnjih nekaj letih. Skupaj 
z republiškimi programi za štipendiranje mladih ter programi 
nadaljnjega razvijanja informacijske, razvojne in upravljalske 
infrastrukture, ki ga zahteva zaposlovanje, bo treba zagotoviti 
iz proračunskih sredstev in drugih javnih ter drugih virov 
okrog 1.5% družbenega proizvoda letno. 
C. Politika spodbujanja internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva 

V skladu z globalno ureditvijo družbenih in gospodarskih 
odnosov med posameznimi republikami bomo zgradili slo- 
venski sistem gospodarskih odnosov s tujino. Pri oblikovanju 
skupnih elementov sistema gospodarskih odnosov s tujino 
s preostalimi deli Jugoslavije bo Slovenija uveljavila svojo 
zaščitno politiko, s pravico podjetij do zadolževanja v tujini in 
z vključevanjem v mednarodne organizacije. 

Samostojnost Slovenije pri vključevanju njenega gospodar- 
stva v svetovne gospodarske tokove bo omogočila vključitev 
v Svet Evrope in pridobitev statusa pridruženega članstva pri 
sodelovanju z EGS ter sklenitev sporazuma o prosti trgovinski 
coni v sodelovanju z EFTO, kar bo vlada poleg ukrepov 
funkcionalnalnega prilagajanja in vključevanja slovenskega 
gospodarstva v te integracije podprla tudi z ustanovitvijo 
slovenskih predstavništev v njih. Poleg tega bo pospešila 
krepitev sodelovanja v regionalnih skupnostih, še zlasti 
v Alpe-Jadran in Skupnosti evropskih regij, kar je za nas 
pomemben most na trge Evropske skupnosti. 

Ne glede na globalno ureditev odnosov med republikami bo 
internacionalizacija slovenskega gospodarstva eden temelj- 
nih ciljev. Temeljni instrument za dosego tega bo izvozno 
spodbudna in stabilna tečajna politika, ki bo omogočala urav- 
noteženo ponudbo in povpraševanje po devizah, pri čemer bo 
v prehodnem obdobju treba ohraniti politiko vračila carin in 
drugih necarinskih uvoznih dajatev izvoznikom. 

Politiko internacionalizacije gospodarstva bomo spodbu- 
jali: 

1. s spodbujanjem skupnih vlaganj s tujimi partnerji'v slo- 
vensko gospodarstvo ter povečevanjem neposrednih naložb 
tujcev pri nas in naših naložb v partnerskih državah. V ta 
namen bo: 

- Republika Slovenija tujim vlagateljem zagotavljala sta- 
bilne pogoje poslovanja (zaščita pred nekomercialnimi tvega- 
nji); 

- vlada Skupščine Republike Slovenije ustanovila agencijo 
za promocijo in spodbujanje tujih naložb. Agencija bo pred- 
stavljala Republiko Slovenijo in zainteresirane subjekte, zbi- 
rala ponudbe ter pridobivala tekoče informacije o možnih 
tujih vlagateljih in domačih interesentih; 
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- vlada spodbujala ustanavljanje skladov za naložbe, pove- 
zane z omenjeno agencijo. Skladi se bodo napajali iz sredstev 
privatnega kapitala, v njihovo delovanje pa bodo pritegnjene 
tudi banke. Agencija bo skrbela, da se bodo zbrana sredstva 
usmerjala predvsem v naložbe s tujimi partnerji; 

- dobiček, iz skupnih vlaganj obdavčen manj kot v sosednjih 
državah (kar je zlasti pomembno za zagotavljanje privlačnosti 
naložb v primerjavi z vzhodnoevropskimi državami kot našimi 
glavnimi konkurenti pri pridobivanju tujih sredstev). Pri tem 
bodo vlaganja v projekte, ki jih bo Skupščina Republike 
Slovenije razglasila kot izjemo pomembne za razvoj, v prvih 
letih oproščena davka na dobiček. Reinvestiranje dobička bo 
oproščeno davka; 

- Republika Slovenija bo sklenila sporazume o ukinitvi 
dvojne obdavčitve z državami, ki so na tem področju naši 
najpomembnejši sedanji ali možni partnerji. 

Vlada bo ob tem poskrbela za preprečitev možnosti, da 
postane priliv tujega kapitala pot ekološko spornim tehnolo- 
gijam in projektom. 

2. s povečanim vključevanjem v evropsko gospodarstvo 
prek neposrednega proizvodnega, tehnološkorazvojnega in 
trgovinskega povezovanja proizvajalcev bo spodbujevano z: 

- vsklajevanjem in sprotnim prilagajanjem naših standardov 
standardom razvitih držav, pri čemer bomo; 

- prilagoditvijo predpisom o zdravju, zaščiti potrošnika in 
varovanju okolja na tistih področjih, kjer so naša odstopanja 
od pravne ureditve razvitih držav največja; 

- zagotovitvijo sodelovanja prodornih, predvsem pa kvalifi- 
ciranih predstavnikov v mednarodnih institucijah za pripravo 
standardov in tehničnih predpisov, tam, kjer je možen nepo- 
sredni vpliv (npr. v ISO), ter opazovalni status tam, kjer te 
možnosti nimamo (npr. v institucijah EGS kot sta CEN in 
CENELEC), s čimer bi bilo slovenskemu gospodarstvu omo- 
gočeno sprotno prilagajanje procesom standardizacije v raz- 
viti Evropi; 

- ustanovitvijo visoko strokovne in ustrezno opremljene 
nadzorne institucije, ki bo neodvisno in po evropskih merilih 
nadzorovala testne laboratorije v smislu njihove usposoblje- 
nosti za testiranje evropske kakovosti (kakršno narekujejo 
standardi EGS); 

- finančno podporo za obdelavo trgov in zbiranje informa- 
cij. 

3. z zaščitno politiko bo postopno prilagojena raven zaščite 
domače proizvodnje ravni v razvitih državah, pri čemer bo 
razvojni vidik zamenjal sedanji pretežno fiskalni (visoke 
uvozne dajatve, takse, carine itd.). V ta namen bo vlada 
v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovila: 

- da bodo do konca leta 1994 postopno in v skladu z razvoj- 
nimi cilji republike prilagojene carinske stopnje stopnjam, ki 
veljajo v EGS; 

- da bodo necarinske obremenitve (ki so zdaj predvsem 
v proračunski funkciji) do konca leta 1992 postopno odprav- 
ljene (z izjemo davščine za carinsko evidntiranje). Izjeme 
bodo odpravljene, razen pri uvozu blaga, ki se kasneje pojavi 
v izvozu, ter pri uvozu opreme za skupna vlaganja in vlaganja 
tujcev pri nas; 

- da bo uvoz sodobne opreme in tehnologije (še zlasti 
opreme visokih tehnologij in tehnologij, ki zmanjšujejo ones- 
naževanje okolja, in je doma ne proizvajamo) čim manj obre- 
menjen z uvoznimi dajatvami. 
Č. Politika spodbujanja majhnih in srednjih podjetij 

Politika pospeševanja razvoja malih in srednjih podjetij in 
zasebnikov, se bo prilagodila spoznanjem razvitih tržnih 
gospodarstev in spodbujala ta del gospodarstva po njihovih 
preiskušenih metodah. 

Da bi se do sredine devetdesetih let približali strukturi 
gospodarstva tržno razvitih nacionalnih ekonomij (evrop- 
skemu povprečju), bomo potrebovali nad 10% letno stopnjo 
rasti tega dela gospodarstva. To bomo dosegli s prestrukturi- 
ranjem že obstoječih podjetij ter z spodbujanjem podjetništva 
in ustanavljanjem novih obratovalnic, manjših in srednjih 
podjetij. 

Vlada bo v ta namen izoblikovala novo zakonodajo in nov 
sistem finančnih spodbud za razvoj podjetništva, ustanavlja- 
nje in razvoj malih ter srednjih podjetij in zasebnikov, ter 
zagotovila sistem finančnih spodbud za ta del gospodarstva. 
Institucija, ki bo zadolžena za razvoj podjetništva in nastaja- 
nje predvsem majhnih in srednjih podjetij, bo Agencija za 

pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij in zasebne 
dejavnosti. 

Poseben poudarek bomo dali izgradnji podjetniške infra- 
strukture - svetovalne mreže za potrebe malih in srednjih 
podjetnikov in zasebnikov za: 

- svetovanje (splošno, ekspertno) podjetnikom in zasebni- 
kom pri ustanavljanju podjetij in obratovalnic in pri njihovem 
nadaljnjem poslovaju; 

- usposabljanje podjetnikov in delavcev za opravljanje 
poslovodnih funkcij, uvajanje nove tehnologije, designa, kon- 
trole kvalitete, marketinga in informatike; - usposabljanje 
svetovalcev za majhna in srednja podjetja, za zasebnike, ter 
za upravne organe in druge institucije, ki sodelujejo s subjekti 
drobnega gospodarstva; 

- informatiko za poslovanje, analizo trga, kooperacije, razne 
oblike know-how (regijski informativni centri); 

- raziskovalno infrastrukturo: razvojne programe, nove teh- 
nologije in posodabljanje obstoječih kapacitet; 

Oblike pospeševalnih sredstev bodo obsegale posredne in 
neposredne finančne spodbude, kot so: subvencionirane 
obresti za kredite, najete pri poslovnih bankah ali drugih 
finančnih institucijah; državna jamstva za kredite pri poslov- 
nih bankah ali drugih finančnih institucijah. 
D. Ekološka politika v odnosu do gospodarstva 

Vlada bo v skladu z razpoložljivimi sredstvi zagotavljala 
varstvo okolja predvsem z: 

- nujnimi ukrepi za takojšnje saniranje tistih žarišč onesna- 
ževanja okolja, ki že neposredno ogrožajo zdravje ljudi in 
življenjsko pomembne naravne vire; 

- pričetkom ekološkega prestrukturiranja proizvodnje in 
porabe; 

- usmerjanjem družbenega razvoja, ki bo preobrazil obsto- 
ječo gospodarsko strukturo v okolju prijazno in ekonomsko 
učinkovito. 

Politika varstva okolja bo temeljila predvsem na načelu 
odgovornosti onesnaževalcev za odpravo vzrokov in posledic 
onesnaževanja okolja. Osnovni instrument za uveljavljanje 
tega načela bo pravni sistem, ki bo spodbujal ekologiziranje 
gospodarstva in omejeval ter sankcioniral ekološko sporno 
obnašanje ekonomskih subjektov. Zato bodo morali vsi 
gospodarski subjekti prilagoditi svojo dejavnost tem zahte- 
vam. Odstop od doslednega spoštovanja načela »onesnaže- 
valec plača«bo mogoč samo izjemoma, le v primerih, ki jih bo 
določil zakon. Dosledno uresničevanje načela »onesnaževa- 
lec plača«bo povzročilo ustrezen dvig cen naravnih virov. 

Uveljavljanje načela »onesnaževalec plača«bo povezano 
z zagotavljanjem za to potrebnih osnovnih pogojev, meo 
katerimi so neipomembnejši: zadostno poznavanje tehnologij 
in ekosistemov, delovanje trga, maksimalna mobilnost kapi- 
tala in dela. 

Z uvajanjem novih obremenitev porabnikom naravnih virov 
ter onesnaževalcem okolja bodo zbrana dodatna finančna 
sredstva za varstvo okolja. Ta bodo usmerjena v pospešeno 
uresničevanje zakonsko že določenih projektov ali pa porab- 
ljena za spodbujanje raznih dejavnosti za varstvo okolja, ki 
hkrati zagotavljajo odpiranje novih delovnih mest. 

Na mikroravni bo dosledno uresničevanje politike varstva 
okolja povzročilo tudi negativne socialne učinke, (prenehanje 
proizvodnje velikih onesnaževalcev ali velikih porabnikov 
naravnih virov), ki jih bodo delno nadomestila dodatna 
delovna mesta zaradi razvoja dejavnosti varstva okolja. 
E. Področna politika in politika v kmetijstvu 

Priznavanje trga je nezdružljivo s prednostnim opredeljeva- 
njem posameznih panog. 

Razvojna politika je zato usmerjena k posameznim funkci- 
jam (kot so zaposlovanje, tehnološki napredek, inovativnost 
ipd.), ne pa k posameznim panogam ali pa celo posameznim 
podjetjem. 

Takšen pristop bo veljal za vse sektorje, tudi za kmetijstvo, 
ki pa mu vlada zaradi številnih neekonomskih funkcij (ohra- 
njanje poselitve ipd.) namenja poseben status. 

Neugodna agrarna struktura, ki se kaže v razdrobljeni 
posestni in parcelni sestavi, ostarelost kmečkega prebivalstva 
ter težje naravne razmere za pridelavo zahtevajo aktivno 
državno podporo pri razvoju kmetijstva. Osnovni cilji agrarne 
politike so: 
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1. pridelava zdrave hrane v zadovoljivi količini in po pri- 
merni ceni za porabnike; 

2. ohranitev sedanjega obsega kmetijskih zemljišč in nji- 
hove rodovitnosti ob smotrnem izkoriščanju naravnih proiz- 
vodnih možnosti; 

3. ohranitev poseljene dežele, tudi v hribih; 
Postavljene cilje bomo dosegli z razvojem družinskih kme- 

tij, ki se uspešneje prilagajo tržnim spremembam in lažje 
naravovarno kmetujejo, ohranjajo poseljenost prostora, vzdr- 
žujejo kulturno podobo dežele in preprečujejo degradacijske 
procese v okolju. Zato bo večina sredstev namenjena njiho- 
vemu razvoju. 

S predvideno podporo kmetijstvu bomo zagotovili strateško 
samooskrbo s hrano in ohranili sedanji obseg ter rodovitnost 
kmetijskih zemljišč. Nadomestila bodo namenjena pokrivanju 
negativnih razlik med proizvodnimi in tržnimi cenami osnov- 
nih kmetijskih pridelkov. Na območjih z omejenimi naravnimi 
možnostmi za kmetijsko proizvodnjo bomo pokrivali višje 
stroške pridelave. Domačo proizvodnjo bomo ščitili le pred 
močno subvencioniranim uvozom hrane. Podpirali bomo 
pobude za razvoj dopolnilnih dejavnosti, s katerimi si bodo 
kmetije zagotavljale dodaten dohodek, usposabljanje za 
kmečke poklice, ter prenos znanja v neposredno prakso. 
Posebna pozornost bo namenjena tudi ukrepom za cenejšo 
oskrbo s kakovostnimi semeni, sadikami in trsnimi cepljen- 
kami ter s plemenskim podmladkom. To bo omogočalo tudi 
uveljavljanje naših proizvodov na zahtevnem mednarodnem, 
zlasti še evropskem trgu hrane. V gozdarstvu bodo ukrepi 
namenjeni ohranjanju gozdov kot ekosistemske celote. Tem 
načelom bodo podrejene tudi organizacijske spremembe in 
gospodarjenje z gozdovi. 
F. Družbene dejavnosti v funkciji prestrukturiranja gospo- 
darstva 

Pri ustvarjanju pogojev za bolj uspešno in tudi bolj trdno 
gospodarjenje se mora obseg sredstev za družbene dejavno- 
sti uskladiti z dvema med seboj nasprotujočima si ciljema; 
zaradi prevelike obremenitve je potrebno zmanjšati obseg 
sredstev po drugi strani pa je zaradi razvojne in (socialno) 
stabilizacijske vloge družbenih dejavnosti potrebno nameniti 
za določene naloge več sredstev. Kot nasprotni pol zmanjša- 
nih sredstev bo zato prišlo do večje tržne usmerjenosti seda- 
njih javnih služb. V družbenih dejavnostih se bodo preko 
državnega proračuna financirali samo minimalni programi. 
Ustanovljene bodo zavarovalnice, vzajemni skladi za financi- 
ranje določenih nalog in razvilo so bo sponzorstvo ter men- 
torstvo. 

V tistem delu programov družbenih dejavnosti, ki imajo 
(socialno) stabilizacijski učinek bo obseg sredstev prilagojen 
pričakovanemu sproščanju na trgu delovne sile. Opisane in 
opredeljene so v socialnem programu. 

V delu programov, ki so namenjeni razvoju tako same 
družbene dejavnosti še bolj pa podpori gospodarstva, pa bo 
kljub zaostrenim pogojem povečan obseg sredstev iz javnih 
virov, vendar bodo istočasno tudi z oblikovanjem teh progra- 
mov in finančnih inštrumentov pritegnjena tudi zainteresirana 
podjetja oz. gospodarske združbe. 

Iz takšnih izhodišč pripravljeni programi družbenih dejav- 
nosti bodo podprli prestrukturiranje gospdarstva in bodo tudi 
prvi korak k prestrukturirnju in transformiranju družbenih 
dejavnosti v učinkovite in v okolje odprte javne službe. 

2.2. POLITIKA V GOSPODARSKI INFRASTRUKTURI 
2.2.1. Reorganizacije gospodarske infrastrukture 

Reorganizacija upravljanja gospodarske infrastrukture 
- prometa in zvez, energetike, vodnega gospodarstva in 
dobrin, kot so gozdovi, vode, zemljišča, komunalne naprave, 
bo slonela: 

1. na prenosu odgovornosti, za delovanje teh sistemov in 
njihovega financiranja na republiko in občine. 

Ponovno bomo opredelili pojem javnega interesa v gospo- 
darski infrastrukturi. Pri gospodarjenju s cestami je to »mogo- 
čanje nemotenega prometa določene dogovorjene kvalite- 
te«(ne pa prevoznost cest, vzdrževanje cest ali celo cestno 
podjetje samo po sebi). Pri energiji ne bo posebnega pomena 
»proizvodnja energije«ali celo »energetsko gospodarstvo ali 
elektrarna«ali »pridobivanje premoga«, ampak bo to »stal- 
nost in zanesljivost ter kvaliteta oskrbe z energijo«. 

2. na uvedbi tržnih elementov v posamezne dejavnosti. 
Naloge upravnih služb bodo oblikovanje in uresničevanje 
politike ter upravna, nadzorna in usmerjevalna dejavnost. 
Opravljanje nalog bo prepuščeno trgu z dajanjem koncesij in 
konkurenco. 

Vsi posli in dela, financirani iz javnih financ, ki jih je možno 
opravljati po tržnih načelih, bodo zato oddajana z razpisi 
usposobljenim izvajalcem po pogodbah, in sicer v dovolj 
majhnih enotah, da bodo posle lahko prevzemala tudi mala in 
srednja podjetja ter da bo zagotovljena konkurenca. 

Uprava bo s strokovnimi službami skrbela za oblikovanje in 
izpolnjevanje ustreznih pogodbenih določil, tehničnih pogo- 
jev za izvedbo, kakovostno izvedbo pogodb in za racionalno 
porabo sredstev. Z ustreznimi upravnimi postopki in aktiv- 
nostmi bomo ščitili javni interes pred prevlado monopolov. 

3. Prvi pogoj za uspešno opravljanje nalog v gospodarski 
infrastrukturi bo določitev nosilca lastnine infrastrukturnih 
objektov ter opredelitev javnega interesa. V načelu je lastnik 
infrastrukturnih objektov lahko le država, in sicer: 

na republiški ravni: 
- magistralnih in regionalnih cest, 
- železniških prog (tiri, signalnovarnostne naprave in elek- 

tromreža), brez industrijskih tirov, 
- luške infrastrukture, 
- vodotokov, 
- prenosne elektromreže, 
- gozdov (v smislu zaščite) in 
- infrastrukturnih delov osrednjega slovenskega letališča; 
- prenosnega elektroenergetskega omrežja; 
na ravni občin (regij) oz. mest: 
- lokalnih cest, ulic, 
- kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, 
- odlagališča odpadkov, 
- čistilnih naprav, 
- infrastrukturnih delov letališč, 
- kanalizacijskih, vodovodnih in plinskih omrežij. 

2.2.2. Cenovna in davčna politika v gospodarski infrastruk- 
turi 

Skladno s prehodom na tržnost tudi v tem delu gospodar- 
stva, bomo povsod kjer je to mogoče, prešli natržno oblikova- 
nje cen storitev. 

Takšna usmeritev povsod še ne bo možna. Država bo zato 
s proračunom zagotavljala sredstva za razvoj cestnega in 
vodnega gospodarstva ter sofinancirala železniško infrastruk- 
turo (vključno s subvencioniranjem prevozov javnega 
pomena) in ekološke projekte. 
2.2.3. Prestrukturiranje gospodarske infrastrukture in vlaga- 
nja po področjih 

Ker se dejavnosti gospodarske infrastrukture niso spo- 
sobne hitro prilagoditi tržnim razmeram, bodo pripravljeni 
programi racionalizacij in zmanjševanje tehnoloških presež- 
kov (zlasti v rudarstvu, pri vzdrževanju cest, na železnici, 
komunali in stanovanjskem gospodarstvu), stroške za nujna 
prestrukturiranja pa bomo ločili od normalnih stroškov za 
delovanje gospodarske infrastrukture. 

Pri vlaganjih v razvoj posameznih področij gospodarske 
infrastrukture bomo izhajali iz relativne pokritosti potreb in iz 
materialnih možnosti. 

Vlaganja v razvoj bomo uravnotežili z vlaganji v ohranjanje 
obstoječega in njegovo posodobitev. 

Kjer so za to možnosti, bomo sredstva pridobivali s koncesi- 
jami tujim družbam, s skupnimi vlaganji ipd. Pri porabi doma- 
čih sredstev bosta imela prednost telekomunikacijsko 
omrežje in modernizacija železnice. 

A. ENERGETIKA 
Gospodarska strategija v energetiki bo upoštevala realno 

gospodarsko in družbeno učinkovitost porabljene energije ter 
možnosti in omejitve za iskanje najugodnejših razmerij med 
energetiko in preostalim gospodarstvom, na tržnih odnosih. 
Elementom tržnosti bodo dodani popravki zaradi ekologije. 

Del potreb moramo pokriti z uvozom, tudi na področjih, kjer 
je veljalo do zdaj pravilo popolne samooskrbe (električna 
energija). 
A/1. Elektrogospodarstvo in premogovništvo - prednost vla- 
ganjem v racionalno rabo in alternativne energetske vire 

Izhodišče je: dati prednost vlaganju v prihranjeni MW pred 
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vlaganjem v nov MW, saj je neposrednim stroškom vlaganj 
v nov MW treba dodati še vrsto težje identificiranih stroškov 
zaradi posegov v okolje ali zaradi kasnejše odprave onesnaže- 
nja. Ker pri sedanjih cenovnih razmerjih ni dovolj možnosti in 
tudi ne dovolj spodbude za vlaganja, ki bi zmanjšala porabo 
električne energije, ali pa za vlaganja v pridobivanje energije 
kot stranskega proizvoda industrijskih kotlovnic in podob- 
nega, bo vlada z ustrezno denarno intervencijo spodbudila te 
procese. 

Racionalnost in učinkovitost gospodarjenja bomo povečaii 
tudi pri pretvorbi primarne energije v končno. V ta namen 
bomo spodbujali povečevanje deleža kombinirane proizvod- 
nje električne energije in toplotne energije v industrijskih in 
krajevnih toplarnah. Izkoristili bomo sočasnost povečanih 
potreb po toplotni energiji in elektriki v zimskem času. S tem 
bomo dosegli, da bo poraba primarne energije (goriv) zaosta- 
jala za proizvodnjo električne energije. 
A/2. Premog in uranova ruda 

Pridobivanje domačih premogov bomo zmanjšali. Uporab- 
ljali jih bomo pretežno v termoelektrarnah in toplarnah za 
proizvodnjo električne energije in toplote. Prenehali bomo 
z dobavo ekološko neugodnega premoga manjšim porabni- 
kom, ki nimajo čistilnih naprav in ne morejo preprečiti ones- 
naževanja okolja. S sofinanciranjem za kombinirano proiz- 
vodnjo bomo spodbujali zamenjavo obstoječih kotlov s teh- 
nološko naprednejšimi in za okolja manj škodljivimi, (kotli 
z vrtinčastim izgorevanjem). 

Nadaljevali bomo z izkoriščanjem lignita v jamah Šoštanj in 
Preloge, vendar v višini do 4.300.000 ton letno in v okviru 
danes opredeljenega pridobivalnega prostora. 

Nadaljevali bomo tudi z izkoriščanjem rjavega premoga do 
največ 1.500.000 ton letno (s trendom upadanja proizvodnje, 
posebno v Zasavju), od tega za TE do milijon ton letno. 
Predvidevamo zapiranje rudnikov Senovo, Kanižarica, Laško 
in delno Zagorja. 

V premogovnike ne bomo vlagali, razen proračunskih sred- 
stev za dokončanje sedanje faze izkopa jaška Hrastnik II. 
Rudniki bodo morali vzdrževati proizvodnjo s prihodki od 
prodaje premoga in proračunsko subvencijo za dogovorjeno 
proizvodnjo. 

Predvideno je dokončno zapiranje Rudnika urana Žirovski 
vrh. 

A/3. Naftno in plinsko gospodarstvo 
Naftni derivati bodo začasno nadomeščali domače pre- 

moge v široki potrošnji in delno v industriji. 
Za izboljšanje oskrbe dela Slovenije z naftnimi derivati je 

ponujena I. faza posodobitve rafinerije Lendava, za proizvod- 
njo kakovostnega bencina (tudi neosvinčenega), s katero se 
občutno zmanjša količina odpadnih snovi. Po rekonstrukciji 
bo podjetje Nafta-Lendava lahko uspešno nastopalo kot 
ponudnik kakovostnih derivatov v Avstriji in na Madžarskem. 

Zaradi nadomestitve z zemeljskim plinom v industriji in tudi 
v široki potrošnji pričakujemo tudi znižanje porabe mazuta in 
lahkega kurilnega olja. 

V bodoče bo potrebno predvsem zgostiti razdeljevalno plin- 
sko omrežje. 

Zemeljski plin bo, glede na to, da minimalno obremenjuje 
okolje, in ker so sanacijski posegi enostavnejši, nadomestilo 
za domači premog in tekoče gorivo. 

Slovenija si zagotavlja večino zemeljskega plina z dolgo- 
ročno pogodbo s SZ, ki se obnavlja vsakih 5 let. Ker zaradi 
gospodarskih in političnih težav v SZ dobava postaja manj 
zanesljiva, zaradi zanesljivosti in neodvisnosti oskrbe predvi- 
devamo nov vir: plin, ki bo vstopal v Slovenijo po zahodnem 
kraku. Povezava slovenskega plinovodnega sistema z italijan- 
skim bo predvidoma zgrajena do konca leta 1991. Takrat bo 
predvidoma dograjena tudi dodatna povezava slovenskega 
plinovodnega sistema z avstrijskim pri mejnem prehodu Vič. 
V istem obdobju bo zgrajen tudi odcep magistralnega plino- 
voda M2 za Dolenjsko in Posavje (130 km). 
B. Prometna infrastruktura 

Izkoristili bomo možnosti za skupna vlaganja ki izhajajo iz 
teženj držav EGS po medsebojnem povezovanju, ki se nam ob 
tem ponujajo, obenem pa zaščitili svoje interese, predvsem 
varovanje okolja. 

Zaradi ekoloških, energetskih in gospodarskih razlogov 
bomo spodbujali prenos prometa s cest na železnico in uvaja- 
nje racionalnega in modernega javnega prometa. 

Z variantnimi predlogi ob upoštevanju vplivov na okolje 
bomo poiskali take rešitve, ki bodo negativne vplive gradnje 
prometnic in prometa na okolje zmanjšale na minimum, zago- 
tovile ustrezno namensko rabo prostora in omogočile funkci- 
onalno vključitev v razvoj širšega oz. ožjega regijskega 
območja ter s tem pospeševale razvoj regije. 
B/1. Železniško gospodarstvo 

Železniška infrastruktura bo prešla v državno last. V ta 
namen bo ustanovljena uprava za železniško infrastrukturo. 
Uprava bo skrbela za vzdrževanje železniške infrastrukture 
(prog, signalnovarnostnih naprav in vozne električne mreže 
brez industrijskih prog) in za razvoj. Promet blaga in potnikov 
se bo odvijal analogno cestnemu prometu, kar bo uvajalo 
konkurenco in izboljšanje kakovosti. Železnica bo v nasled- 
njem obdobju prilagodila število zaposlenih na km proge 
zahodnoevropskim standardom. 

Naložbe bodo usmerjene v najnujnejše izboljšave in rekon- 
strukcije železniške infrastrukture, da bo možno postopno 
prilagoditi kakovost storitev železnice novo nastalim razme- 
ram, potrebam in odnosom v Evropi. 
B/2. Cestna infrastruktura 

Za omilitev zatečenega stanja bomo v cestnem gospodar- 
stvu uravnotežili dela na obstoječi cestni mreži in novograd- 
njah. Ta program bomo lahko uresničili le ob tujih sovlaga- 
njih. 

B/3. Letališča 
V letu 1989 je stekla akcija za izgradnjo projekta »Terminal 

2«, ki pomeni razširitev in modernizacijo letališča. V nasled- 
njem obdobju bo projekt zaključen. V letih 1991 in 1992 bo 
pretežni del sredstev namenjen za izgradnjo novega potni- 
škega terminala (49% celotnih planiranih sredstev v obdobju 
1991-1995), v letu 1993 pa za adaptacijo in razširitev obstoje- 
čega terminala. 
B/4. PTT 

Do sredine devetdesetih let bomo povečali število telefon- 
skih priključkov za 293.000, uvajali digitalno tehnologijo na 
vseh ravneh telekomunikacijskega omrežja, začeli s komerci- 
alnim uvajanjem omrežja ISDN (Integrated Services Digital 
Network) in pospešeno uvajali vrsto novih storitev (mobilna 
telefonija, videoteks, elektronska pošta, itd.). 

Sredstva za razvoj telekomunikacijske infrastrukture bomo 
zagotavljali z davkom na PTT storitve ali pa z namenskim 
povečanjem cen PTT-storitev in tujimi posojili. V ta namen je 
že bil dan predlog (Mednarodni banki za obnovo in razvoj) za 
posojilo v višini 65 mio USA $, ki bo predvidoma operativen 
v letu 1993. Ko bo posojilo odobreno, bomo z letnimi plani 
opredeliti nov razvojni ciklus za telekomunikacije. 

PTT-dejavnost so bo prilagodila sedanjim razvojnim sme- 
rem v Evropi (Evropa 92). Gre za ločitev poštne in telekomuni- 
kacijske dejavnosti. 

Ločitev telekomunikacij od klasične pošte bo omogočila 
ustreznejši razvoj telekomunikacij in poštnih storitev. 

Razvojno vlogo države bomo ločili od izvajalskih funkcij. 
Ustanovljena bo uprava za telekomunikacije v sestavi sekreta- 
riata za promet in zveze. Kjer koli bo možno, bomo za poveča- 
nje učinkovitosti in za znižanje stroškov spodbujali tržno 
konkurenco med izvajalci. 
C. Vodno gospodarstvo 

Pri gospodarjenju z vodami bo država skrbela za vodotoke 
in podtalnico kot naravno dediščino in bogastvo. Začeli bomo 
z renaturacijami pretirano hudourniškega vodnega režima, da 
bo zmanjšana nevarnost poplav ter z zadrževanjem padavin 
na širših območjih zmanjšano nihanje pretokov in omogo- 
čeno varstvo kakovosti voda. 

Odgovornost za uresničevanje politike in strokovno uprav- 
ljanje z vodami bo v pristojnosti republiške vodne uprave 
v sestavi sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Opravljanje del pa bo prepuščeno podjetjem, ki si bodo dela 
pridobila na javnih natečajih in s pogodbami za dela, ki jih ni 
mogoče izvajati samo po tržnih načelih. Nekatera dela pri 
urejanju voda in gradnji novih objektov bomo prenesli na 
porabnike koncesij za različne rabe in izkoriščanje voda. 

Varstvo kakovosti voda bo zagotovljeno s pravno ureditvijo 
in neposredno finančno soudeležbo pri izvajanju sanacijskih 
programov za odpravo čezmerne onesnaženosti voda. S pred- 
pisi bodo onesnaževalci zavezani, da odpravijo čezmerne 
emisije, za kar bo treba posodobiti standarde in normative 
varstva kakovosti voda. S sistemom ekonomskih pritiskov na 
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onesnaževalce ter uskladitvijo tarifnega sistema obremenje- 
vanja onesnaževalcev s tarifnimi sistemi, ki veljajo v razvitem 
svetu, bodo pospešeno odpravljena žarišča onesnaževanja. 
Č. Komunalno gospodarstvo na republiški ravni 

Republika bo skrbela le za razvojni okvir komunalnih dejav- 
nosti. Odgovornost za uresničevanje komunalne dejavnosti 
v skladu s sprejeto politiko pa bo v celoti prepuščena obči- 
nam oziroma njihovim »javnim upravam«. Z obveznimi razpisi 

, bodo najele najugodnejše izvajalce, ki bodo izvajali dejavnost 
po točno določenih normativih in standardih. 
D. Stanovanjsko gospodarstvo na republiški ravni 

V stanovanjskem gospodarstvu mora ekonomska kompo- 
nenta nujno prevladati nad socialno, le v tem primeru bo 
stanovanjsko gospodarstvo postalo gospodarsko in proiz- 
vodno dejavno. 

Gradnja stanovanj bo temeljila na tržnih načelih. Vloga 
države bo omejena na zemljiško, davčno in posojilno politiko. 
Posredno pa bo država vplivala na trg predvsem s spodbuja- 
njem novih oblik Str. 20 investiranja (fizičnih in pravnih oseb) 
v neprofitnih asociacijah. Neprofitno področje bo v stanovanj- 
skem gospodarstvu most med socialnimi kategorijami prebi- 
valstva in tisto skupino ljudi, ki si bo na prostem trgu brez 
pomoči države razrešila stanovanjski problem. Pri tem bo 
država v okviru nacionalnega programa zagotavljala sredstva 
za ustanovitev stanovanjskih hranilnic, ki bodo omogočale 
cenejši kapital za investiranje neprofitnih asociacij. 
Z ustrezno zemljiško in davčno politiko bodo zagotavljale 
širšemu krogu prebivalstva najem stanovanj po realno plač- 
ljivi najemnini. 

Država bo z aktivno posojilno politiko (beneficiranje 
obrestne mere, premiranje namenskega varčevanja) 
posredno aktivno vplivala na graditev lastniških in najemnih 
stanovanj, z davčno politiko pa uspešneje kot doslej na raci- 
onalnejšo zasedenost že obstoječega sklada in pospeševanje 
prenove. 

Sofinanciranje kadrovskih stanovanj na demografsko ogro- 
ženih območjih bo eden izmed ukrepov za realizacijo naci- 
onalnega stanovanjskega programa. 

Socialna sestavina na stanovanjskem področju se bo 
v bodoče izrazila na občinski ravni z dodeljevanjem socialnih 
stanovanj ter s pomočjo pri uporabi stanovanj. 
2.3. REGIONALNA RAZSEŽNOST RAZVOJNE POLITIKE 

Z regionalno razvojno politiko bo Republika Slovenija ob 
upoštevanju pokrajinskih razlik in posebnosti uveljavljala 
racionalnost pri gospodarjenju s prostorom. Politika regional- 
nega razvoja bo usmerjena v ohranjanje poselitve na celot- 
nem območju Republike Slovenije in spodbujanje regional- 

nega razvoja. Prispevala bo k usposobljenosti posameznih 
območij za uspešno vključevanje na domače in tuje trge. 

Z oblikovanjem nove prostorske politike na nacionalni ravni 
bodo skladno z načeli političnega in lastninskega pluralizma 
ter pokrajinske raznovrstnosti Slovenije opredeljene prostor- 
ske in ekološke razvojne razmere. 

Zaradi neprilagojenosti gospodarstva novim razvojnim 
smerem, zaradi monostrukturnosti, gospodarskega zastoja 
ter nakopičenih ekoloških problemov, bo prilagajanje novim 
gospodarskim razmeram zahtevalo prestrukturiranje. To bo 
temeljilo na izvozno usmerjenem, ekološko neobremenjujo- 
čem in energetsko varčnem gospodarstvu. 

Republika bo v svoji gospodarski, razvojni in socialni poli- 
tiki pospeševala samoiniciativnost in podjetništvo na vseh 
območjih in na tej podlagi uresničevanje razvojnih koncep- 
tov. Sodelovala bo pri oblikovanju osnove za iskanje sinerget- 
skih učinkov, kar naj bi preprečevalo ali vsaj blažilo nasprotja 
med razvojnimi koncepti posameznih regij. 

Pokrajinska mozaična sestava Slovenije in poselitveni vzo- 
rec s prevlado manjših naselij (dve tretjini manjših od 200 
prebivalcev) narekujeta nadaljevanje politike skladnejšega 
regionalnega razvoja ter policentričnega koncepta urbanega 
razvoja z upoštevanjem ekoloških omejitev in varovanjem 
dobrin skupnega pomena. 

V Sloveniji bomo razvijali razvojno strategijo podeželja, ki 
obsega večji del ozemlja Slovenije, na katerem se pojavljajo 
tudi tako imenovana problemska območja, kot so manj razvita 
in demografsko ogrožena, zlasti še hribovita in obmejna. 

Pospeševanje razvoja demografsko ogroženih območij 
v Sloveniji je ena ključnih nalog regionalnega razvoja, ki je na 
novo urejeno v zakonu o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Temeljni cilj zakona 
je ohranitev poselitve in kulturne pokrajine. 

K uspešnemu razvoju demografsko ogroženih območij, 
predvsem pa k boljši uskladitvi posameznih dejavnosti na teh 
območjih, bodo pripomogli razvojni programi. Razvojni pro- 
grami bodo nastajali z lokalno pobudo ob upoštevanju poseb- 
nosti posameznih območij (naravne danosti in omejitve) in 
pomoči strokovnih institucij. 

Pri družbenih dejavnostih bodo upoštevane razvojne 
posebnosti demografsko ogroženih območij. Zaradi redke 
poselitve bo pri razvijanju mreže osnovnega šolstva in osnov- 
nega zdravstvenega varstva upoštevano merilo dostopnosti. 
Več pozornosti bo namenjeno tudi socialnemu varstvu ter 
spodbujanju štipendiranja. 

Politika na področju razvoja DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

POLITIKA NA PODROČJU RAZVOJA DRUŽBENIH DEJAV- 
NOSTI 

Transformiranje in prilagoditev družbenih dejavnosti zah- 
teva jasno začrtano razmerje med izbiro posameznika in 
vlogo države. Zato se morajo spremeniti tako organizacijske 
in lastninske oblike, kakor tudi opredeljevanje programov ter 
načini financiranja. Osnova za oblikovanje programov je 
posameznik. 

Država mora organizirati in v okviru proračuna financirati 
sprejete nacionalne programe za posamezna področja druž- 
benih dejavnosti in socialnih pravic. Predpisati mora obvezna 
zavarovanja za znane rizike (bolezen, upokojitev, invalidnost, 
brezposelnost), vendar morajo biti zavarovalni skladi ločeni 
od proračuna in so lahko različni glede nosilcev in lastnine. 
V okviru proračuna mora podpirati ustanavljanje neprofitnih 
javnih služb za izvajanje storitev nad nacionalnimi programi 
in zakonsko omogočati tudi profitno opravljanje različnih 
storitev iz tega področja (izobraževanje, kultura, zdravje, var- 
stvo, zavarovalništvo). 

Davčna politika, ki mora postati tudi instrument socialne 
politike, mora omogočati izvajanje razvojno ciljno usmerjenih 
programov na področju socialnih pravic, ki morajo posamez- 
nika stimulirati k osebnemu razvoju. To so na eni strani 
davčne olajšave pri potrošnji določenih dobrin (za izobraže- 
vanje, rekreacijo, kulturo), na drugi strani pa organizirani in 

finančno podprti programi za različne vrste usposabljanja za 
delo, odpiranje delovnih mest, inovacije, podjetništvo. 
1. Cilji in socialna politika 
Cilj socialnega razvoja ostajajo v naši družbi (in tudi v vseh 
drugih) enaki kot so bili pred tem obdobjem (oziroma 
v celotni moderni zgodovini) in ki se jih ne bo mogoče odreči 
niti v prihodnosti: razvoj posameznika in družbe, da bo lahko 
vsakdo imel enake možnosti za razvoj in udejanjanje svojih 
sposobnosti, da bo posameznik živel v blagostanju, da bo 
sam in skupaj z drugimi ustvarjal materialne in socialne 
pogoje za harmonično skupno bivanje. Najpogosteje se za 
sklop teh ciljev uporablja sintagma: »kvaliteta življenja«. 

Cilji prebivalstva kot celote so zelo splošni: blaginja, svo- 
boda, enakost, bratstvo. Bolj fina diferenciacija ciljev pripelje 
do ciljev, ki so sicer še vedno močno splošni, vendar že 
omogočajo tudi posamične politike, ki naj pomagajo zagotav- 
ljati zadovoljevanje potreb, kot so: zdravje, znanje, ustvarjal- 
nost, usposobljenost, razvoj, socializacija, socialna varnost in 
seveda tudi materialna blaginja. 

Družba, organizirana na različne načine, mora večino stvari 
dopustiti ljudem, da sami najdejo pota in načine za zadovolje- 
vanje svojih potreb, le del jih organizirati posebej (za tiste 
prebivalstvene skupine, ki same ne morejo zadovoljiti svojih 
potreb), in samo nekatere tudi voditi in usmerjati. Predmet 
planiranja v socialnem razvoju torej niso samo neposredne 
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aktivnosti, pač pa tudi priznavanje, poznavanje, dopuščanje 
in spodbujanje vrednot, ki kot splošna pravila veljajo za regu- 
liranje odnosov med ljudmi. 

V takšnem stališču se izraža spremenjena paradigma raz- 
voja in odnosa do zadovoljevanja potreb. Če je bilo za prete- 
klost - povojno in za dvajsetletno obdobje nazaj - značilno, da 
so bila prizadevanja (in plani) usmerjeni v to, da bi družba (in 
od nje postavljeni in priznani organizmi) obvladovala razvoj in 
s tem tudi posameznika, mora biti značilnost novega (do tega 
preobrata je drugod prišlo že pred leti) tako organizirana 
družba, da bo z usposabljanjem in dopuščanjem omogočala 
posameznikom da bodo obvladovali svoj razvoj. 

Ker družba s svojo organizirano dejavnostjo zagotavlja ali 
pomaga zagotavljati le del (ciljev) kvalitete življenja, je seveda 
pomembno, kako in v kolikšni meri namenja sredstva. V letu 
1989 in 1990 imajo čiste družbene dejavnosti v sredstvih za 
doseganje ciljev dva približno enakovredna deleža (usposab- 
ljanje in zdravje). Sociala (predvsem različne vrste denarnih 
prejemkov) ima 14 odstotni delež, kar je premalo za pravice, ki 
so sprejete in bi se morala z različnimi načini vključevanja 
drugih sredstev povečat1. Nesorazmerno majhen je delež, ki je 
namenjen razvoju in socializaciji. 

Sistem družbenih dejavnosti, ki se je leta 1989 preoblikoval 
samo toliko, da je bilo vse prenešeno v proračune DPS, bo 
moral opraviti še naslednji korak, ki ga lahko opišemo naj- 
krajše z »iz posameznika kot naročnika in plačnika izhajajoča 
organizacija družbenih dejavnosti«. 

To ne pomeni razpada sistemov družbenih dejavnosti, ker 
je (tudi zaradi izkušenj v svetu) mogoče pričakovati, da se 
bodo posamezniki organizirali v skupine in skupnosti, ki bodo 
nastopale kot partner v odnosih z izvajalci. Pomeni pa, da ne 
bodo partner le skupine, skupnosti in država, pač pa da bodo 
vsi ti partnerji samo tako dolgo, kolikor bodo v korist tudi in 
predvsem posamezniku. Zato bo potrebno vpeljati takšnemu 
izhodišču prilagojene oblike - samoplačništvo, zavarovalni- 
štvo, sistem plačevanja preko voucherjev, pluralizem lastnin- 
skih in organizacijskih oblik dejavnosti, diferenciacijo kvali- 
tete, kontrolo storitev in zaščito naročnika oziroma plačnika, 
profesionalizacijo kriterijev za opravljanje dejavnosti in opu- 
stitev političnosti pri njenem izvajanju in organiziranju. 

2r..io so sedanje »državne oblike«lahko in morajo biti samo 
prehodne in jih ne bi smeli razumeti kot cilj. Državni cilj in 
oblika lahko ostane samo za tisti del, ki bi po parlamentarni 
odločitvi veljal kot uzakonjena skupna in za vse ter vsakega 
posameznika garantirana obveza ali pravica. Pri tem je 
potrebno na novo prevrednotiti izhodišča za posamezne pra- 
vice, predvsem za pravice, ki izvirajo iz dela in tja po naravi ne 
sodijo. Tako oblikovan nacionalni program, ki bi se financiral 
iz državnega proračuna, mora vsebovati tudi tiste programe, 
ki niso spoznavni na ravni posameznika in tudi niso name- 
njeni določenim posameznikom ampak narodu kot celoti. Gre 
za znanost, kulturo, varstvo okolja in podobne programe, za 
katere se financiranje lahko uredi samo z stabilnim proračun- 
skim deležem. 

Spoznanje, da za kvalitetno zadovoljevanje potreb ni vedno 
najboljši zgolj institucionaliziran način nuđenja storitev in 
pomoči, temveč je pogosto rešitev v drugačnih, v neformalnih 
in polformalnih oblikah zadovoljevanja potreb, je bilo že spre- 
jeto z dolgoročnim planom in zato tudi usmeritev 
o prestrukturiranju družbenih dejavnosti ni nova. 

Družbene dejavnosti niso bile vajene, niso bile prisiljene in 
vedno tudi ne morejo delovati po tržnem načelu; spremenjen 
koncept družbene reprodukcije pa pomeni, da se bodo 
morale družbene dejavnosti temu prilagoditi. 

Spremembe družbenih dejavnosti, ki želijo imeti pozitivne 
učinke tudi na daljši rok, morajo upoštevati, tako logiko 
njihovega dosedanjega načina funkcioniranja, kot tudi voljo, 
znanje in z izkustvom opredeljeno motiviranost ljudi za spre- 
minjanje njihovega lastnega vedenja. Bolj kot so namreč 
pogoji gospodarjenja, življenja in dela zaostreni, bolj posta- 
jajo institucije občutljive za to, ali ljudje, ki so v njih zaposleni, 
aktivirajo svojo lastno moč na produktiven način. Zategadelj 
je treba računati, da bo v teh dejavnostih oz. institucijah prišlo 
do pozitivnega aktiviranja in združevanja moči v kolikor bodo 
posamezni ukrepi rezultat tudi z njihove strani spoznane 
nujnosti in zatorej tudi njihovega lastnega, pragmatično spoz- 
nanega interesa. 

Pri spreminjanju družbenih dejavnosti pa ne bo prišlo samo 

do spreminjanja vsebin in oblik, temveč tudi do sprememb pri 
financiranju. 

Izhajajoč iz dejstva, da največji del stroškov v družbenih 
dejavnotih pomeni funkcionalizacijo posameznih sistemov 
(zdravstveni, izobraževalni, raziskovalni itn), ti sistemi pa 
dobijo za svoje funkcioniranje okoli 2/3 sredstev iz javnih 
virov, bi v nadaljevanju morali s sistemom financiranja kar 
najbolj stabilno zagotavljati približno enako realno višino 
sredstev. 

Vsaka dejavnost ima različne naloge, vsaka posebej pa ni 
takšnega značaja, da bi moralo biti financiranje urejeno na 
način, ki bi bil enak proračunskemu ali ki bi bil samo izbolj- 
šava sistema, ki je veljal v samoupravnih interesnih skupno- 
stih. Vse dejavnosti, kjer sta v neposrednih odnosih izvajalec 
storitve in naročnik (ali povzročnik) storitve, in ki imajo značaj 
predvidljivega dogodka z različno verjetnostjo, bi stroške ali 
škodo nastalo z intervencijo izvajalcev družbene dejavnosti 
kril posameznik prek zavarovalniškega sistema. Take vrste 
dogodki so medicinski, socialni in izobraževalni, zato tudi 
govorimo o medicinskih, socialnih in drugih rizikih. Pokriva- 
nje teh stroškov bi prevzelo zavarovanje, v katerega bi bil 
posameznik vključen. Zavarovanje bi plačevali kot obvezno za 
stroške tistih rizikov, za katere bi se v parlamentu odločili, da 
morajo biti pokriti na ta način (nacionalni program). Po gro- 
bih ocenah, na podlagi sedanjih spoznanj, je na takšen način 
že v začetni fazi mogoče zbrati sredstva vsaj za 1/2 sedanje 
višine vseh sredstev - predvsem v zdravstvu za storitve in za 
socialno varnost (pokojninsko zavarovanje), ki je opredeljena 
kot pravica iz dela. Vendar bi takšen način morali še razširiti 
tudi na izobraževanje po obveznem šolanju, kjer bi ga bilo 
smiselno povezati s sistemom šolnin. 

Obvezni del zavarovanja morajo nadgrajevati prostovoljne 
asociacije in različne druge možnosti. Vendar je že pri obvez- 
nem delu dopuščena konkurena zavarovalnic, ki bi svoje 
prednosti za zavarovance lahko ponujale v obliki boljše kvali- 
tete za isto ceno (premijo) oz. nižje premije za obvezne rizike. 
2. Cilji in politika po posameznih področjih družbenih dejav- 
nosti 
2.a. Vzgoja in izobraževanje 
I. Dvig izobrazbene ravni prebivalstva in zaposlenih 

Strokovna izobrazba zaposlenih v slovenskem gospodar- 
stvu zaostaja za potrebami delovnih mest (dejansko se slo- 
venski delavec za svoje delo izobražuje v poprečju 9,8 let, 
moral pa bi se vsaj 10,5 let), še bolj pa za stanjem v razvitejših 
deželah Evrope. Izračuni kažejo, da bodo zaposleni v Sloveniji 
leta 1995 dosegli izobrazbeni standard, ki so ga imele razvite 
države v letu 1960. (Leta 1960 je bilo med zaposlenimi v ZDA 
27,4 % takih, ki so imeli štiri ali petletno srednjo šolo, po oceni 
naj bi jih v letu 1995 Slovenija imela okoli 23%. Delavcev 
z višjo ali visoko izobrazbo je bilo v ZDA nekaj pod 19%. 
Slovenija naj bi v letu 1995 imela takih delavcev okoli 15%. 
Vir: Analiza razvojnih možnosti republike Slovenije, Ljubljana, 
6.4.1990, stran 74). zobrazbeni primanjkljaji so na vseh nivojih 
izobraževanja, za bodoče potrebe pa se bodo še povečali ne 
glede na možen večji priliv diplomantov iz srednjih in pred- 
vsem visokih šol, kjer je primanjkljaj največji. 

Pričakovanja, da bi ga lahko nadomestili samo z izobraže- 
vanjem mladine so nerealna, tudi zaradi vse krajših tehnolo- 
ških in vse daljših izobraževalnih ciklusov. Zato je potrebno 
vzpostaviti temu sistemu enakovreden in paralelen sistem 
izobraževanja odraslih. V državah, kjer je vse življenjsko izo- 
braževanje stvarnost, obstaja posebno omrežje javnih izobra- 
ževalnih organizacij za odrasle, strokovne zveze, institucije za 
pospeševanje, razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih, 
osebni oddelki za to področje pri ministrstvih za izobraževa- 
nje in določen delež proračunskih sredstev namenjen temu 
področju. V tak način organiziranja bo morala tudi Slovenija. 
Razlogi za tak ukrep so predvsem v potrebah po prestrukturi- 
ranju, kateremu sedanja neprimerna kadrovska sestava zapo- 
slenih ne daje ustreznega izhodišča pa tudi v, na ta način, 
večjih možnostih razreševanja vprašanja brezposelnih ter teh- 
noloških in ekonomskih viškov. V ta namen bosta Sekretariat 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in Sekretariat za 
delo pripravila strategijo izobraževanja odraslih in pri tem 
uporabila rezultate dosedanjega raziskovalnega dela ter 
spodbudila raziskovalno delo na področjih, kjer je zaradi 
nerednega dotoka finančnih sredstev v sedanjem srednjeroč- 
nem obdobju zastalo. Na ta način bo do leta 1995 pripravljena 
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»Strategija in koncepcija izobraževanja odraslih v Sloveniji«. 
Razlike med zahtevami delovnih mest in dejansko izo- 

brazbo zaposlenih narekujejo dvig izobrazbene ravni zaposle- 
nih z izobraževanjem v programih srednjega in visokega šol- 
stva ter podiplomskega izobraževanja. Intenzivni strukturni 
premiki in povečan delež znanja bodo terjali nenehno izobra- 
ževanje in usposabljanje vseh zaposlenih. V ta namen se bo 
v podjetjih spremenila interna zakonodaja, ki ureja področje 
izobraževanja in nagrajevanja delavcev, da bodo delavci sti- 
mulirani za pridobitev in razširitev znanj. 

S ciljem, da bi dosegli večjo kakovost izobraževanja ter se 
tudi na tem področju približali Evropi, pripravlja Republiški 
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
sistemske spremembe na področju organiziranosti, upravlja- 
nja in financiranja ter nacionalni program vzgoje in izobraže- 
vanja v Republiki Sloveniji, ki bo podlaga za odločanje 
o obsegu in financiranju te javne službe. Na osnovi raziskoval- 
nih projektov ter na ostalih strokovnih podlagah pa bo pripra- 
vil novo sistemsko zakonodajo za področji osnovnega in 
srednjega izobraževanja, Univerzi pa za področje visokega 
šolstva. 
Na področju osnovnega izobraževanja bo še naprej zagotov- 
ljena pravica vsakega posameznika do pridobitve osnovno- 
šolske izobrazbe in to v obsegu in kvaliteti, ki mu bo omogo- 
čala solidno osnovo za pridobitev poklica na nadaljnjih stop- 
njah izobraževanja glede na njegove sposobnosti oziroma 
interese. To se nanaša tudi na zaposlene delavce, ki nimajo 
osnovnošolske izobrazbe. 

Da bi postala osnovnošolska izobrazba kvalitetnejša, bo 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo pripravil nujne spre- 
membe v »Programu življenja in dela osnovne šole« ter pred- 
metnikih in učnih načrtih. 

V obvezno osnovnošolsko izobraževanje se bo vključevala 
vsa generacija otrok, ki se v letih 1991 in 1992 glede na 
dosedanje trende ne spreminja bistveno. (Število vseh osnov- 
nošolcev se giblje med 226.200 in 226.700.). 

Zaradi intenzivnih vlaganj v preteklih letih (predvsem iz 
samoprispevkov), so prostorske razmere osnovnih šol soraz- 
merno ugodne, razen v nekaterih mestnih središčih. Zato bo 
sofinanciranje izgradnje osnovnošolskega prostora potrebno 
v bodoče predvsem na teh območjih. 

Več pozornosti, kot investiranju v prostor pa bo treba 
posvetiti doopremljanju osnovnošolskega prostora z učili in 
učnimi pripomočki. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je 
v letu 1990 pripravil minimalne standarde opremljenosti (sez- 
nam učil za poučevanje v osnovnih šolah - minimalni 
- željeni), ki bodo služili kot osnova za ugotovitev dejanskega 
stanja ter za pripravo programa postopnega doopremljanja. 

Značilnost osnovnošolske mreže v Republiki Sloveniji je 
dokaj število majhnih, pretežno podružničnih šol na redkeje 
naseljenih, -oddaljenih, hribovitih in obmejnih območjih. 
Z vidika stroškov šolanja, so te šole sicer drage, vendar bi 
njihovo opuščanje povzročilo veliko in trajno škodo; pred- 
vsem bi vplivalo na odseljevanje in propadanje naselij. 

Prav tako je na narodnostno mešanih območjih neobhodno 
potrebnih še vnaprej zagotavljati posebne pogoje za delo 
osnovnih šol v jeziku narodnosti oziroma dvojezičnih osnov- 
nih šol, ter pouk jezika narodnosti v vseh šolah narodnostno 
mešanega območja. 

Na področju srednjega šolstva bo na osnovi izhodišč za II. 
fazo prenove srednješolskih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, na osnovi katerih je Strokovni svet Republike Slovenije 
za vžgojo in izobraževanje že sprejel predlog nove program- 
ske zasnove, posebna skrb posvečena čimprejšnjemu preo- 
blikovanju programov; posledično pa tudi preoblikovanju 
mreže šol. Le-to naj bi temeljilo na izhodišču, da je treba 
srednjo šolo približati programsko enoviti šoli. 

Poseben pristop in status bodo tudi v bodoče morale imeti 
srednje šole, v katerih se izobražujejo pripadniki narodnosti 
v Republiki Sloveniji (šole z italijanskim učnim jezikom in 
srednje dvojezične slovensko-madžarske šole v Pomurju). 

Na osnovi javnega financiranja bi morala biti vsej genera- 
ciji, ki prihaja iz osnovne šole zagotovljena možnost nadalj- 
njega šolanja na srednji stopnji. 

Rojstne generacije, ki bodo prehajale iz osnovnega v sred- 
nje izobraževanje se v prihodnjih letih ne povečujejo bistveno 
(leto 1991 zaključuje 8. razred osnovne šole nekaj čez 29.000 
učencev, leto 1992 pa nekaj preko 29.700 učencev). Obseg 

izobraževanja pa se bo povečal na osnovi predvidevanj, da se 
bo večje število učencev odločalo za popolne štiriletne sred- 
nješolske programe in sicer tako, da bi v letu 1995 dosegli 
stanje, da bi bilo v te programe vključenih 60% vpisanih 
učencev. K taki usmeritvi naj bi v kar največji meri pripomogla 
tudi štipendijska politika. 

Glede na novo postavljeno razmestitev izvajanja programov 
in velikost šol, bo potrebno načrtno pristopiti k doopremljanju 
šol s predpisano minimalno učno tehnologijo; v večjih centrih 
pa, kjer je pomanjkanje srednješolskega prostora najbolj kri- 
tično, pa tudi k sofinanciranju izgradnje prostora (Ljubljana). 

Na področju višjega in visokega šolstva se bo na osnovi 
izhodišč, sprejetih na Izvršnem svetu Republike Slovenije, 
nadaljevalo s preoblikovanjem študijskih programov tako na 
dodiplomskem kot tudi podiplomskem izobraževanju. Ti bodo 
morali ustrezati zahtevam Evropskega prostora. Posebna 
skrb bo zato posvečena preoblikovanju študija za delo-stro- 
kovno izobraževanje, za potrebe gospodarstva oz. posamez- 
nih strok na eni strani in univerzitetnemu študiju na drugi 
strani. 

Zaradi hitrih učinkov bo potrebno še bolj pospešeno razvi- 
jati (vlagati) v podiplomsko izobraževanje in v okviru tega 
v magisterski študij; specialistično izobraževanje in usposab- 
ljanje pa bo sestavina delovnih obveznosti vsakega posamez- 
nika. 

Ob preoblikovanju študijskih programov bo posebna skrb 
posvečena dvigu kvalitete študija, kar bo posledično vplivalo 
na zmanjšanje osipa. Nadarjeni študenti bodo vključeni v razi- 
skovalno delo ter glede na njihove sposobnosti v podiplomski 
študij. 

Glede na načrtovano povečanje števila vpisanih oziroma 
študirajočih tako na dodiplomskem kot podiplomskem izo- 
braževanju bo potrebno sistemsko pristopiti k zagotovitvi 
dodatnih prostorskih kapacitet opreme ter čim bolj odprtemu 
kadrovskemu potencialu znotraj slovenskega prostora, pa 
tudi postopno v mednarodnih okvirih. 

Zaradi približevanja in izenačitve izobraževanja evropskim 
zahtevam bo še naprej posvečena posebna skrb mednarod- 
nim izmenjavam tako v okviru rednega študija, dodiplom- 
skega in podiplomskega, in sicer za študente in za učitelje. 

V okviru investicijske dejavnosti bodo dokončane investi- 
cije, ki so bile načrtovane v obdobju 1986-1990: Biološko 
središče v Ljubljani ter prenova zavodov za otroke in 
mladostnike z motnjami v razvoju. 

Infrastrukturne dejavnosti na področju vzgoje in izobraže- 
vanja so osnova in pogoj za razvoj in inovacije na področju, 
za utrjevanje in poglabljanje zavesti o narodni identiteti, za 
ohranjanje slovenskega kulturnega prostora, za kvalitetnejše 
izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, za reprodukcijo 
pedagoških kadrov pa tudi za zagotovitev socialne varnosti 
oziroma preseganje posledic socialne diferenciacije med 
udeleženci izobraževanja. Zaradi pomena teh dejavnosti ter 
njihovega vpliva na kvaliteto izobraževanja bo v prihodnjem 
obdobju nujno povečati sredstva za to. Gre za štipendiranje 
pedagoških kadrov s ciljem zagotavljanja kvalitetne kadrov- 
ske reprodukcije na področju vzgoje in izobraževanja, za 
permanentno izobražvanje, za intenzivnejše in obsežnejše 
razvojno, raziskovalno ter eksperimentalno in strokovno delo 
na vseh področjih izobraževanja, za poglabljanje mednarod- 
nega sodelovanja, za subvencioniranje učbenikov, vzpodbu- 
janje bolj nadarjenih učencev ipd. (subvencioniranje mladin- 
skega periodičnega tiska, sofinanciranje dejavnosti društev, 
regresiranje vsakodnevnih prevozov učencev in študentov, 
regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine ...). 

2.b. Zdravstvo 
Dosežena stopnja razvoja zdravstvenega varstva, ki je ne 

želimo zniževati in vse večji razkorak med potrebami ljudi in 
zdravstva ter možnostmi za njihovo uresničevanje terjajo, da 
se v temeljih spremeni odnos do zdravja in zdravstvenega 
varstva, ob tem pa tudi dosedanji sistem pravic in obveznosti 
ter mehanizmi za njihovo uresničevanje. Temeljni preobrat je 
preusmeritev s pretežnih programov obvladovanja bolezni 
v programe za zdravje, njegovo krepitev in zboljševanje 
(Health Promotion). Ob programu za zdravje bodo zahtevali 
tudi določeno prestrukturiranje sredstev v njihcjvo korist. 

Ob tem spreminjanju pa je potrebno ohraniti tisto kar je 
pozitivnega in dobrega v dosedanjem sistemu ter zagotoviti 
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postopnost v prehodu, ki ne bo povzročala motenj zaradi 
samih sprememb. 

Razvojno gledano bodo v novi zdravstveni sistem, kakor 
je predlagan v zakonih, vgrajena tale izhodišča: 

1. Vzpodbujanje skrbi za lastno zdravje in za zboljševanje 
zdravja celotne populacije. To bomo zagotovili z zakonsko 
ureditvijo sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja ter z usklajenim in planiranim zdravstveno vzgoj- 
nim delom. Zakon bo zavezal družbene subjekte k ustvarjanju 
pogojev za uresničevanje dolžnosti in pravice do zdravja, 
sistem zdravstvenega zavarovanja pa bo spodbujal ljudi 
k skrbi za lastno zdravje in k aktiviranju potreb in zmožnosti 
posameznikov in skupin za zavarovanje posebnih oz. dodat- 
nih tveganj (promet, kajenje, alkohol, športne aktivnosti z več- 
jimi tveganji, ipd.). 

Kljub taki usmeritvi pa ne odstopamo od nadaljnega razvoja 
medicinske stroke, ki temelji na znanstveno raziskovalnem 
delu. Uvajanje novih dognanj pa mora pomeniti hkratno opuš- 
čanje neustreznih oz. zastarelih postopkov. 

2. Namesto širitve pravic in dejavnosti bomo boljšo kvaliteto 
dosegli s programi strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih 
delavcev, posebej tudi za področje varovanja in krepitve 
zdravja, z boljšo razmejitvijo nalog med posameznimi zdrav- 
stvenimi zavodi ter z ustreznim strokovnim nadzorom. 

3. Pri zagotovljenih pravicah bo imela prednost obravnava 
bolnikov na primarni ravni, pri čemer bodo deležni posebne 
skrbi otroci, mladina in ženske v zvezi z materinstvom. 
Z novimi pogledi na sodobno zdravstvo bomo preusmerili 
delovanje s pretežno kurativnega k preventivnim akcijam za 
vse populacijske skupine, predvsem pa za otroke in mladino, 
ženske in zaposlene. Namesto pretežno preventivnih pregle- 
dov bomo uvajali celostni primarno preventivni 
pristop, ki vključuje navajanje na zdrav način življenja, opuš- 
čanja razvad, skrb za zdravo življenjsko in delovno okolje, itd. 

V okviru specialističnega in bolnišničnega zdravljenja 
bomo težili k obravnavi čimvečjega števila napotenih bolnikov 
na specialistično ambulantni način in k njihovi nadaljni obrav- 
navi na osnovni ravni. 

4. Števila zdravstvenih delavcev ne bomo povečevali bolj, 
kot bo raslo prebivalstvo v Sloveniji, niti ne bomo gostili 
mreže zdravstvene dejavnosti. Pač pa bomo z uvedbo zaseb- 
nega dela zboljšali kvaliteto dela, omogočili konkurenčnost in 
zasedbo nekaterih slabše prekritih področij. Razen tega 
bomo z organizacijskimi izboljšavami (zmanjšanje nepotreb- 
nega dela in režijskih delavcev) zagotovili, da se število prebi- 
valcev na zdravnika ne bo spreminjalo oz. da bo šla racionali- 
zacija v korist kvalitete dela zdravstvenih delavcev. 

5. Če želimo ohraniti raven zdravstvenega varstva, bomo 
morali v prihodnjem obdobju poskrbeti za ustrezno opremo, 
ki bo omogočala uveljavitev novih in varnih diagnostičnih in 
terapevtskih postopkov. To pa ne pomeni širitve prostorskih 
zmogljivosti ampak posodabljanje obstoječih. 

6. Osnovni sistem financiranja zdravstva bo urejen prek 
sistema obveznega zavarovanja. Poleg tega bo omogočeno 
tudi prostovoljno zavarovanje s katerim bo mogoče kriti stro- 
ške, ki bodo nastali pri uporabi nadstandardnih storitev ali 
tistega dela dejavnosti, ki ni pokrit z obveznim zavarovanjem. 
V proračunu pa bodo zagotovljena sredstva, ki zagotavljajo 
osnovne pogoje za razvoj in ohranjanje zdravja za vse ljudi 
neodvisno od njihovega zavarovalnega statusa ali prispevka. 

Sistem obračunavanja dela se bo spremenil, tako da bo 
vzpodbujal h gospodarnemu ravnanju zdravstvenih delavcev 
in zdravstvenih zavodov. 

V zakonu o zdravju in zdravstvenem varstvu predlagamo 
ustanovitev republiškega medresorskega sveta za zdravje, ki 
bo ocenjeval vpliv novih tehnologij na zdravje ljudi, prepreče- 
val uvajanje škodljivih in spremljal vpliv okolja in življenjskih 
navad na zdravje in predlagal ustrezne ukrepe ter presojal 
rajvojne in druge načrte republike z vidika vpliva na zdravje. 

2.c. Socialna varnost 
Zadovoljevanje potreb ljudi v smeri doseganja vse boljše 

kvalitete življenja, je in ostaja temeljni cilj socialnega razvoja. 
Eden od pogojev za ustrezno zadovoljevanje potreb pa je 
vključenost v družbeno skupnost. Gre za enakost možnosti 
tistih, ki v družbeno skupnost šele vstopajo (otroci in mladina 
v izobraževanje in usposabljanje, izobraženi v delo oz. delavci 
v zaposlitev) in za ponovno integracijo tistih, ki so na nek 

način »izstopili«iz družbene skupnosti (iz javnega življenja oz. 
iz sfere dela kot so nezaposleni, marginalne skupine, stari oz. 
upokojeni itd.). 

V času svojega življenskega ciklusa, lahko vsak človek 
doživi obdobja stiske in nemoči, ko svojih problemov ne more 
rešiti sam, temveč le s pomočjo družine ali drugih ljudi, 
(strokovnjakov ali laikov). Za človeka tako pomemben obču- 
tek varnosti ne pomeni le ekonomske varnosti (kar je doslej, 
seveda poleg zaposlitve, omogočalo in zagotavljalo socialno 
skrbstvo), temveč tudi socialno varnost, katere najpomemb- 
nejši element je ravno integriranost v družbeno skupnost, 
v človekovo neposredno okolje, prav tako pa tudi omogoča- 
nje in zagotavljanje človekove osebnostne integritete s pra- 
vico do njegove individualnosti. 

Vse to narekuje tudi v upravno organizacijskem smislu 
združitev področja socialnega skrbstva s socialnim varstvom 
v enotno področje zagotavljanja ekonomske in socialne var- 
nosti prebivalstva, kar se je operativno izvajalo že v preteklem 
obdobju. 

Zato bo socialno varstvo organizirano tako, da bo poleg 
zagotavljanja socialne varnosti znotraj institucij (splošni in 
posebni socialni zavodi itd.), spodbujalo in podpiralo privatno 
iniciativo na tem področju pa tudi samoorganiziranost ljudi, ki 
so potrebni pomoči, skratka nudilo pomoč za samopomoč. 
Socialno delo pa se bo opravljalo tudi kot prostovoljna in 
dobrodelna dejavnost. Zagotovljena bo potrebna zakonska 
podlaga, kjer bodo določeni finančni viri ter opredeljene 
skupine prebivalstva, ki jim bo socialno delo in sistem materi- 
alnih dajatev namenjen (nacionalni program). 

Ekonomska in socialna varnost, ki izhaja iz dela, bo (ob 
naraščanju brezposelnosti, ki se bo v začetku srednjeročnega 
obdobja še nadaljevala oz. bo visoka), nezaposlenim zagotov- 
ljena z denarnimi nadomestili in pomočmi, z dodatnim uspo- 
sabljanjem in prekvalifikacijami. Prebivalcem, ki so zaradi 
drugih, objektivnih razlogov v stiski (invalidi, nesposobni za 
pridobitno delo, otroci moteni v telesnem in duševnem raz- 
voju, vedenjsko moteni, itd.) bo zagotovljena materialna 
pomoč, svetovalno in psiho-terapevtsko delo ter programi 
usposabljanja. 

Upokojencem bodo zagotovljene pokojnine in pokojninski 
prejemki v skladu z zakonodajo. Pripravljen bo nov pokojnin- 
ski zakon, katerega finančna izhodišča bodo utemeljena na 
zavarovalskem načelu. V zakonu bodo uveljavljeni tudi takšni 
inštituti, da bo upokojevanje bolj fleksibilno, vendar tudi bolj 
restriktivno pri dolžini delovne dobe in starosti kot pogojema 
za upokojevanje. Uveljavljeni bodo tudi takšni vavalorizacijski 
inštrumenti, ki bodo zagotavljali stalno, vendar smiselno raz- 
merje med poprečno starostno pokojnino in poprečno plačo. 

Udeležencem NOB in drugih vojn ter vojaškim invalidom, 
med katerimi je večina starih preko 70 let in upokojenih, bodo 
zagotovljene pravice v obsegu in vsebini, ki jo določajo zvezni 
in republiški zakoni. Republika Slovenija bo v letu 1991 prev- 
zela tudi urejanje pravic in zagotavljanje finančnih sredstev za 
izvajanje temeljnih borčevsko-invalidskih pravic, kar je sedaj 
v pristojnosti federacije. Varstvo civilnih invalidov vojne se bo 
še nadalje dopolnjevalo v smeri izenačevanja z varstvom 
vojaških invalidov. 

2.d. Otroško varstvo in družinska politika 
Družinska politika predstavlja vrsto ukrepov, s katerimi se 

zagotavljajo življenjski pogoji in pospešuje materialna in soci- 
alna blaginja družin z otroci. Gre za širok sistem socialnih, 
ekonomskih, pravnih, pedagoških in številnih drugih ukrepov, 
ki imajo za cilj usposobiti družino in ji pomagati pri opravlja- 
nju njenih temeljnih bioloških in socialnih funkcij, to je pogo- 
jev za rojevanje, vzgojo in rast otrok. Centralni interes družin- 
ske politike je otrok. 

Izhajajoč iz zatečenega stanja in potreb naših otrok in 
družin ter ob upoštevanju političnih in teoretičnih izhodišč pri 
snovanju družinske politike v Evropi, si mora tudi slovenska 
država postaviti naslednje strateške usmeritve: 

1. Na novo opredeliti odnos družbe in države do družine in 
njenih funkcij za posameznika in narod. Takšnim opredeli- 
tvam bi morala slediti tudi nova opredelitev specifične, nein- 
strumentalne družinske politike. Otrok mora postati »naci- 
onalna«vrednota in ne več le stroškovna postavka v »prora- 
čunu skupne porabe«. 

Nova opredelitev do otroka in družine bo izhodišče za 
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pripravo »zakona o družini«(delovni naslov). 
2. Pri oblikovanju programov je treba izhajati iz avtentičnih 

potreb otroka in družine, ki jih je možno določiti samo na 
osnovi raziskav. 

Na novo razmejiti odnose med zagotovljenimi in dopolnil- 
nimi programi. Programi za otroka in družino morajo biti 
univerzalni, se pravi, namenjeni vsem otrokom in vsem druži- 
nam. Obseg univerzalnih programov se bo moral tudi v Slove- 
niji postopoma širiti, v skladu s finančnimi in kadrovskimi 
možnostmi, ob tem bo treba revidirati že obstoječe programe 
in določiti, kateri izmed njih bodo zagotovljeni, kar pomeni, 
da bodo financirani iz javnih sredstev. To bodo bržkone: 
družbene pomoči otrokom, ki naj prerastejo v otroške 
dodatke, programi za varstvo matere in novorojence, in 
vzgojne subvencije k otroškemu varstvu. 

3. Zagotoviti moramo pluralni sistem blaginje, pri čemer ne 
gre več za vprašanje, na katerem sektorju (javnem - zasebnem 
- neformalnem) graditi posamezni storitveni sistem, temveč 
kako sisteme med seboj 
kombinirati in jih dopolnjevati. 

4. Zagotoviti različne oblike svetovanja in izobraževanja 
družinskih članov za reševanje zakonskih, starševskih in dru- 
žinskih problemov, pri čemer te dejavnosti ne bi smele biti 
omejene le na posebne svetovalne institucije, temveč bi se 
morala zagotavljati povsod v procesu otrokove socializacije 
(vrtec, šola), v dnevnem stiku z okoljem, pri delu in v prosto- 
voljnih asociacijah. 

In nenazadnje je potrebno zagotoviti primerno družbeno 
klimo za vrednotenje (prevrednotenje) otroštva, starševstva in 
družinskega življenja. 

2.e. Kultura 
Na kulturnem področju bomo spodbujali in omogočali raz- 

voj ustvarjalne in kritične misli in tistih kulturnih vrednot, ki 
zagotavljajo kvalitetno rast vseh Slovencev doma in po svetu. 
Pri tem bomo izhajali iz dosežkov slovenske kulture v prete- 
klosti in skušali biti pozorni tudi na vse tiste ustvarjalce in 
ustvarjalne dosežke, ki v preteklosti iz teh ali onih razlogov 
niso bili priznani. Tako bomo ohranjali slovensko tradicijo in 
jo polnokrvno vključevali v svet. V stalnem, pretehtanem in 
kritičnem soočanju s svetom vidimo poroštvo za kvaliteto 
slovenske kulture v njenem umetniškem in splošno ustvarjal- 
nem izrazu. Nacionalni obraz slovenske kulture naj se ne bije 
z internacionalnimi trendi, prav tako naj ne predstavlja njiho- 
vega slepega posnemanja, pač pa organsko dopolnitev in 
obogatitev. Slovenska kulturna sfera naj ne bo zaščiten rezer- 
vat, pač pa bodi odprta zdravemu mejenju sil in promociji 
ustvarjalnih dosežkov ob enakih možnostih za vse. Kultura naj 
postane ustvarjalna vez med posamičnim in splošnim, na 
ravni osebe in naroda. 

Tem ciljem bo prilagojena zakonodaja. Določene bodo 
nacionalne kulturne institucije, katerih dejavnost bo zagotav- 
ljala država, institucije in kulturni programi, ki bodo subvenci- 
onirani, in ostale kulturne dejavnosti. Urejena bodo razmerja 
med državnim, javnim in privatnim, ki so bila v dosedanjih 
artikulacijah zamegljena. Stopnja subvencioniranja države bo 
urejena po mednarodnih standardih, upoštevajoč seveda 
majhnost slovenskega trga in specifiko slovenske kulturne 
tradicije. 

Pri davčni zakonodaji bomo skrbeli, da se iz začetnega 
linearnega pristopa uveljavi bolj diferenciran in spodbujeva- 
len odnos do kulturnih dejavnosti, ki bo hkrati upošteval 
socialno in ustvarjalno plat, še posebej tistih v samostojnih 
umetniških poklicih. Glavni vir dohodkov bo še naprej repu- 
bliški proračun, ki pa bo v naslednjih letih, ki pa bodo še 
posebej kritična za gospodarstvo, nujno varčen in gospoda- 
ren. Tudi v občinah, ki so v preteklosti že zagotavljale skoraj 
enak delež kot bodo za kulturne dejavnosti namenjali še del 
sredstev. 

Z investicijsko politiko naj bi dokončali velike kulturne 
gradnje, ki so bile postavljene v srednjeročnem planu. Ob 
normalnem zagotavljanju sredstev bo Sekretariat za kulturo 
skušal pokriti še preostale bele lise v slovenskem kulturnem 
prostoru. Za vzdrževanje in ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine bomo skušali zainteresirati vse več nacionalnih pa 
tudi izven nacionalnih faktorjev. Sem šteje tudi posebna skrb 
za narodnostne manjšine in za pokrivanje kulturnih potreb 

Slovencev v zamejstvu, kot tudi skrb za reprezentiranje in 
promocijo slovenske kulturne ustvarjalnosti v tujini. 
2.f. Raziskovalna dejavnost 

Raziskovalna sfera se v novih razmerah prilagaja novim 
poudarkom in delnim preusmeritvam: bistveno večja usmerje- 
nost v aplikativne raziskave, zahtevnejše raziskovalno izobra- 
ževanje vrhunskih strokovnjakov, bistveno večja vpetost 
v mednarodne projekte, sodelovanje in ocenjevanje z medna- 
rodno zahtevnimi merili. 

Država bo v tem okviru opredelila najvažnejše storitve 
v obliki t.i. »nacionalnega programa znanosti in pospeševanja 
tehnološkega razvoja«. Osnove za razdelavo bo dal nov 
»Zakon o raziskovalni dejavnosti na področju znanosti in 
tehnološkega razvoja«. 

V prehodnem času do večjega avtonomnega povpraševanja 
zlasti gospodarskih podjetij po raziskovalnih in razvojnih sto- 
ritvah znanstvenega potenciala bo država v nekaj večjem 
obsegu prevzela naloge financiranja in usmerjanja nacional- 
nega programa raziskav, razvojnih raziskav za potrebe podje- 
tij in zavodov ter državne uprave, v tem okviru še posebej 
nabave raziskovalne opreme in izgradnje druge raziskovalne 
infrastrukture, zlasti prvin tehnoloških parkov. 

Fizični obseg raziskovalne sfere na univerzah in v inštitutih 
bo kljub sistematični vzgoji novih raziskovalcev ostajal na 
enaki ravni, ker se bo povečal pretok potenciala v obstoječe in 
nove gospodarske organizacije, ustanove in upravo. Temu bo 
prirejen celosten motivacijski sistem za gospodarstvo. 

Projekt »2000 mladih raziskovalcev«se bo nadaljeval, ven- 
dar v fizično rahlo zoženem obsegu, da bi lahko pri vhodu 
zajemal še bolj nadpovprečne kandidate. Razvijamo infra- 
strukturno podporo za pomoč novopečenim strokovnjakom, 
da lahko sledijo svojim ambicijam tudi z lastnim podjetni- 
štvom. 

Pravno-statusne spremembe na podlagi »Zakona o zavo- 
dih«bodo v raziskovalni sferi omogočile strogo uvedbo pro- 
jektnega organiziranja, dela in nadzora nad porabo javnih 
sredstev. Posledica bo delitev zaposlenih na dve kategoriji: 
stalno zaposlena manjšina, ki bo vzdrževala osnovno delova- 
nje raziskovalnih ustanov oz. infrastrukture, ter raziskovalna 
in razvojno bolj aktivna večina, ki bo zaposlena izključno 
preko potekajočih projektov. 

S tem se bo povečal pritisk k izpolnjevanju dveh smeri 
kriterijev: mednarodna primerljivost in izmenljivost ter druž- 
bena koristnost. Proces bo omogočal večje povezovanje 
s sfero naročnikov projektov, pretok raziskovalcev k uporab- 
niškim organizacijam, hitrejše izčiščenje raziskovalne sfere in 
večji povprečni izplen glede na vložena sredstva v sfero. 

V prehodnem času let 1991 in 1992 bo država s financira- 
njem razvojno pomebnih projektov t.i. tehnoloških jeder za 
gospodarstvo, tudi ko podjetja zaradi nelikvidnosti ne bodo 
mogla projektov sofinancirati, ohranjala razvojno tehtna jedra 
in jih postopno prepuščala prostemu trgu gospodarskih raz- 
vojnih storitev. 

Na področju raziskovalnega usposabljanja bo država pri 
sofinancirnju podiplomskega študija vplivala na povečanje 
kakovosti in družbenen relevantnosti programov ter uvajanje 
novih tematik, tako na univerzah kot tudi v okviru Sloven- 
skega tehnološkega inštituta s pravico podiplomskega izo- 
braževanja. 

Navedena politika narekuje povečevanje javnih sredstev za 
raziskovalno in razvojno dejavnost, vendar na osnovi preraz- 
porejanja postavk znotraj proračuna v korist razvojnih, zlasti 
še tistih, ki jih upravlja RS RDT. 

2.g. Telesna kultura 
Na področju telesne kulture bomo v povezavi z drugimi 

dejavnostmi, predvsem izobraževanjem, otroškim varstvom in 
telsnokulturnimi organizacijmi skrbeli za racionalnejše in 
učinkovitejše uresničevanje prednostnih programov, pred- 
vsem pa krepili množičnost in športno aktivnost mladine. 

Zato bomo odpravili organizacijske pomanjkljivosti, ki so 
v preteklosti zavirale hitrejši razvoj športa in pri tem bolj 
upoštevali specifičnosti te dejavnosti, predvsem prostočasno 
dejavnost, interdisciplinarnost in vsebinsko raznolikost dejav- 
nosti, povezane praviloma z okoljem, ki zajema vso popula- 
cijo. Odpravili bomo večtirnost in razmejili upravljalske funk- 
cije od izvajalskih. 
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OCENA GOSPODARSKE SITUACIJE V Sloveniji na pragu leta 1991 

Gradivo se osredotoča predvsem na oceno zadnjih trendov 
in v tem smislu pomeni dograditev gradiv »Prispevek k izho- 
diščem ekonomske politike Slovenije za leto 1991 s projekci- 
jami«^ »Ocene gospodarskega stanja v Republiki Sloveniji 
v letu 1990«s konca novembra 1990. Glede večine indikatorjev 
tekočih gospodarskih gibanj že razpolagamo s podatki za 
december 1990, pri nekaterih področjih pa podajamo v skladu 
z razpoložljivimi informacijami korigirano celoletno oceno. 

1. SPLOŠNA OCENA TRENUTNEGA EKONOMSKEGA STA- 
NJA IN GOSPODARSKE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI 

Tudi najnovejši podatki potrjujejo oceno, da se tržne in 
proizvodne možnosti slovenskega gospodarstva na pragu leta 
1991 izrazito zaostrujejo. Če ne bo prišlo do bistvenih sprosti- 
tvenih potez v ekonomski (konjunkturni) politiki, je prvotni 
scenarij o možni ohranitvi ravni gospodarske aktivnosti že 
neuresničljiv. 

Možnosti prodaje na jugoslovanskem tržišču so čedalje 
težje. Zadnji konjunkturni testi kažejo, da je v novembru kar 
45% anketiranih slovenskih proizvajalcev poročalo o nadalj- 
njem zmanjšanju priliva domačih naročil. Tveganost prodaj 
na celotnem jugoslovanskem trgu dodatno zaostruje slaba 
plačilna sposobnost in nesolventnost potencialnih partnerjev. 

Ob škarjah domačih stroškov in zamrznjenega tečaja se je 
v zadnjih mesecih leta 1990 konkurenčna moč slovenskih 
podjetij slabšala tudi v izvozu, tako da je tudi prodaja v izvoz 
pešala. December 1990 pa je bil kljub temu po obsegu izvože- 
nega blaga za slovensko gospodarstvo eden od ugodnejših 
mesecev. Ob relacijah deviznih tečajev, kakršne smo imeli, se 
je s precejšnjim povečanjem uvoza, (ki je sicer izboljšal 
ponudbo na siovenskem tržišču in vnesel nove konkurenčne 
pritiske), po več letih tudi v slovesnki zunanjetrgovinski 
menjavi znova pojavil deficit. 

Leto 1990 smo zaključili s 104% stopnjo inflacije in 18% 
prenosom cen v leto 1991, kar so ugodnejše relacije, kot 
veljajo za jugoslovansko raven, Zlasti pa je to skorajda nepri- 
merljivo z razmerami s konca leta 1989, ko je znašala stopnja 
inflacije 2772%, prenos cen pa 275%. Proizvodni trendi v Slo- 
veniji so še naprej v upadanju, čeprav jih ni mogoče nepo- 
sredno povezati s cenovnimi spremembami, zlasti če to anali- 
ziramo po panogah. Stopnja brezposelnosti se je v enem letu 
povečala s 3.2 na 6.1%. Kjučni problem v gospodarstvu pa 
postaja nelikvidnost. 

O določenih pozitivnih tendencah lahko govorimo pri obli- 
kovanju nove organizacijske strukture gospodarstva v Slove- 
niji. Tudi zadnji podatki potrjujejo, da se organizacijska struk- 
tura podjetij v slovenskem gospodarstvu izrazito spreminja 
v korist manjših. Do 31.12.1990 je bilo v letu 1990 registriranih 
12.520 novih malih podjetij, od tega prek 80% privatnih. Priča- 
kovati je, da se je samo v zadnjem trimesečju leta tudi 
finančno aktiviralo prek 3.500 podjetij, ki bodo tako tudi že 
predložili zaključni račun poslovanja. 

Z letom 1991 je stopil v veljavo novi davčni sistem Slovenije, 
ki to področje poenostavlja in ga približuje konceptom, obi- 
čajnim v sodobni Evropi. Izrednega pomena bo, kako bo 
uspelo čim hitreje povezati učinkovanje novega davčnega 
sistema in financiranje nalog, ki se napajajo iz proračunov 
(javna poraba). 

2. VPLIVI JUGOSLOVANSKEGA OKOLJA NA GOSPODAR- 
SKO SITUACIJO V REPUBLIKI SLOVENIJI NA PRAGU LETA 
1991! 

Najpomembnejši vplivi jugoslovanskega okolja na pragu 
leta 1991 na slovensko gospodarstvo izhajajo iz ta hip izredno 
negotovih relacij do zvezne ekonomske politike ter iz posle- 
dic, ki jih bo imel predvsem srbski vdor v jugoslovanski 
denarni sistem. Njegov učinek bo po vsej verjetnosti pred- 
vsem inflacijske narave. Pomemben pa je tudi s stališča 
nadaljnjega izgubljanja zaupanja, ki je sicer v sodobnem 
gospodarskem in poslovnem svetu za normalno odvijanje 
gospodarskih tokov bistvenega pomena. To ob še nekaterih 
drugih elementih slabša razmere, v katerih naj bi potekalo 
dogovarjanje o novih odnosih med jugoslovanskimi republi- 
kami in o možnih stičnih točkah s stališča skupnega jugoslo- 
vanskega gospodarskega prostora. 

Neposredni učinki ukrepov zvezne vlade so bili v letu 1990 
doslej sicer povsod v Jugoslaviji dokaj podobni, vendar je bila 
zaradi velikih razlik med posameznimi republiškimi oziroma 
pokrajinskimi ekonomijami njihova intenzivnost različna. Po 
podatkih za dvanajst mesecev leta 1990 je bil padec industrij- 
ske proizvodnje glede na primerljivo obdobje leto poprej 
v Sloveniji nekoliko manjši kot v jugoslovanskem poprečju 
(10,5 %, v Jugoslaviji 10,9 % ), rast izvoza bistveno večja (20,8 
%, 7,1 %), padec realnih osebnih dohodkov občutnejši (30,5 
%, 24,2 % - podatek za deset mesecev), inflacija pa nižja 
(549,7 %, 587,6 %). Učinkovitost gospodarjenja je v Sloveniji 
med vsemi v Jugoslaviji najmanj slaba, pa vendarle razlike 
niso tolikšne, da se precenjen tečaj dinarja in ekspanzivna 
fiskalna politika zvezne vlade ne bi istočasno odrazili tudi 
v bistveno poslabšanih rezultatih poslovanja slovenskega 
gospodarstva v primerjavi z jugoslovanskimi - kar bodo brez 
dvoma pokazali tudi zaključni računi o poslovanju gospodar- 
stva v letu 1990. 

Zaradi večje izvozne naravnanosti je bil v Sloveniji ob 
nespremenjenem tečaju dinarja in povečanih domačih stro- 
ških izpad dohodka iz tujih trgov največji, realno večje davčne 
obremenitve za financiranje zvezne države, pa tudi javne 
porabe doma, pa so za slovensko gospodarstvo, ki je v jugo- 
slovanskem merilu bolj uspešno, pomenile tudi večje zajema- 
nje. Povečanje deleža slovenskih izgub v skupnih jugoslovan- 
skih od 14 % v letu 1989 na 20 % v prvi polovici in 22 
% v devetih mesecih leta 1990 zato ne preseneča. Sodeč po 
podatkih o blokiranih žiro računih pravnih oseb in zapadlih 
neporavnanih obveznosti na zadnji dan v mesecu je bila 
livikvidnostna situacija v Sloveniji v drugem polletju precej 
časa slabša v primerjavi z jugoslovansko, deloma zaradi eks- 
panzivne kreditne politike (selektivni krediti), ki je bila regi- 
onalno distribuirana tako; da je Slovenijo obšla, deloma 
zaradi položaja slovenskega gospodarstva, ki je bilo neto 
upnik, pa potem kasneje s takim izhodiščem niti samo ni bilo 
več v stanju primerno poravnavati obveznosti, itd. Delež 
obveznosti podjetij s trajno blokiranimi žiro računi se je tako 
v septembru povečal na 34%. Zmanjšanje slovenskega deleža 
v jugoslovanskih zapadlih in neporavnanih obveznostih po 
tem je zlasti posledica prijave stečajnega postopka za Elan. 

Slovensko gospodarstvo realizira na trgih drugih jugoslo- 
vanskih republik približno četrtino svojih prodaj. Slovenija 
ima z vsemi republikami in pokrajinami, razen z Vojvodino, 
pozitivno trgovinsko bilanco. Rizičnost slovenskih tržišč 
v drugih delih Jugoslavije se je v letu 1990 povečevala, obe- 
nem pa je slovensko gospodarstvo kot sestavni del jugoslo- 
vanskega postajalo rizično za potencialne vlagatelje iz tujine. 

Za potrebe financiranja federacije je Slovenija po oceni 
v letu 1990 namenila približno 19,8 mlrd din oziroma dobrih 
12 % očiščenega družbenega proizvoda. Zaradi zavarovanja 
interesov slovenskega gospodarstva (srbska blokada, neiz- 
polnjevanje obveznosti drugih republik do federacije, srbski 
vdor v monetarni sistem) je Slovenija zadržala približno 
(ocena) 2,1 mrd din prometnega davka, carin in kotizacije, kar 
pomeni približno 1,3 % očiščenega družbenega proizvoda (po 
podatkih RSF in SDK Jugoslavije). Ob oceni prilivov iz zvez- 
nega proračuna v višini 4,7 mlrd din (oziroma 2,9 % očišče- 
nega družbenega proizvoda) je znašal neto odliv finančnih 
sredstev iz Slovenije v federacijo 13 mlrd din ali 8,1 % očišče- 
nega družbenega proizvoda Slovenije. 

Z vidika slovenskega gospodarstva se jugosovansko okolje 
na pragu 1991. leta kaže predvsem kot faktor zaostrovanja 
pogojev gospodarjenja. Neto odliv finančnih sredstev iz Slo- 
venije v federacijo bo zaradi zadnjih odločitev o minimalnem 
financiranju federacije manjši, kar pa ne pomeni nujno tudi že 
več razpoložljivih sredstev za slovensko gospodarstvo, čeprav 
bi to morala biti usmeritev. Rizičnost slovenskih tržišč se bo 
v jugoslovanskih okvirih še stopnjevala, realno je računati 
s kratkotrajno ali trajno izgubo nekaterih trgov v Jugoslaviji. 
To povsod tam, kjer se ne bo možno preusmeriti v izvoz, 
pomeni zmanjšanje gospodarske aktivnosti in s tem dodatne 
pritiske na rast nezaposlenosti pri nas. 
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3. IZVOZ NA PREHODU V LETO 1991 
V letu 1990 je prišlo ob občasno sproščeni kreditno-mone- 

tarni politiki in zadrževanem tečaju dinarja ponovno do plačiI- 
nobilančnega neravnovesja. 

občanov. Naraščal je tudi nakup deviz tako, da ga je morala 
zvezna vlada najprej omejiti, nato pa povsem ukiniti. Odliv 
sredstev iz bank so le-te kompenzirale z zmanjšanjem krediti- 
ranja gospodarstva. To pa tudi zato, ker banke do takrat danih 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA V SLOVENIJI 
Mesečni podatki v mio USD 
za leti 1989 in 1990 
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Kljub visoki izvozni dinamiki - skupni slovenski izvoz blaga 
je bil v primerjavi z letom 1989 za 21% večji - se je zaradi 
poceni uvoza, ki je porastel celo za 47%, pokritje uvoza 
z izvozom bistveno znižalo (od 100% v letu 1989 na okoli 87% 
v letu 1990). Taka gibanja so tekom leta pomenila ustvarjanje 
zunanjetrgovinskega primanjkljaja, ki je konec leta za Slove- 
nijo dosegel že 609 mio $ (s konvertibilnim področjem celo 
844 mio $), kar pomeni ob sicer skoraj tretjinskem deležu 
izvoza Slovenije v celotnem jugoslovanskem izvozu, skromen 
- 13.3% delež jugoslovanskega primanjkljaja (4,56 mlrd 
US$Č). 

Trendno zmanjševanje blagovnega izvoza v zadnjih mese- 
cih lanskega leta je tako ob spremembi paritete dinarja do 
tujih konvertibilnih valut na začetku letošnjega leta mogoče 
na kratek rok vsaj delno zaustaviti - ob bojazni o ponovnem 
zagonu jugoslovanske inflacije pa je o pozitivnih efektih 28 
% devalvacije dinarja na izvoz in bilanco zaenkrat še prezgo- 
daj govoriti, še toliko bolj, če se zavedamo*), da so za tretjino 
devalvacije takoj porastli stroški proizvodnje prek rasti uvoz- 
nih inputov. Po statističnih podatkih so v zadnjih mesecih lani 
izvozniki beležili upadanje tujih naročil, vendar po konjun- 
kturnih testih pričakujejo, da se bodo ob korekciji tečaja 
naročila na zunanjih trgih v prihodnih treh do šestih mesecih 
povečala. 
4. LIKVIDNOSTNE RAZMERE IN VPLIVI DENARNE POLI- 
TIKE 

Za leto 1990 nastavljena restriktivnost v denarni politiki je 
veljala le v prvi polovici leta. Zaradi neustreznih in poznih 
ukrepov denarne politike, predvsem v drugem polletju 1990, 
je le-ta prekoračila dogovorjene okvire. Letne projekcije 
denarnih agregatov so se spreminjale. Za zadnje trimesečje 
so bila predvsem zelo omejena kreditna in denarna gibanja in 
zaostrena finančna disciplina. Povečanje političnega neza- 
upanja, ki se kaže v dvigih dinarskih in deviznih sredstev 
prebivalstva in v povečani davčni ter finančni nedisciplini, še 
pospešuje že tako hudo ekonomsko situacijo. 

Banke v Sloveniji so bile v prvih 10 mesecih kreditno dokaj 
aktivne. Od oktobra dalje se je situacija v bankah zaostrila, ko 
se je ob rastočem nezaupanju in v pričakovanju devalvacije 
začelo izjemno dviganje dinarskih in deviznih prihrankov 

— UVOZ 

kreditov ob njihovi zapadlosti, zaradi nelikvidnosti gospodar- 
stva niso mogle vnovčiti in si tako izboljšati dnevne likvidno- 
sti. Narodna banka Jugoslavije je ob začetku tega procesa 
zaostrila pogoje, pod katerimi so banke lahko uporabljale 
sekundarne vire likvidnosti, nato pa jih je proti koncu leta 
vendarle nekoliko sprostila. Vse to je sicer deloma ublažilo 
situacijo v bankah, kljub temu pa je ta še izredno težka. 

Zaradi drastičnega zmanjšanja kvalitetnih virov, banke niso 
mogle zadostiti velikim potrebam gospodarstva za kreditira- 
nje tekočega poslovanja, zlasti ne za kredite ob izplačilih 
osebnih dohodkov. Težave z zagotvaljanjem likvidnosti 
podjetjem povečujejo stroške poslovanja in slabšajo njihovo 
tržno konkurenčnost. Vsesplošno pomanjkanje likvidnega 
denarja je neplačevanje obveznosti (neplačane terjatve) spra- 
vilo v take dimenzije, da so nelikvidna tudi podjetja, ki imajo 
sicer znatno večje terjatve kot obveznosti. 

Obrestne mere so se lahko v bankah oblikovale prosto. 
Najvišja obrestna mera naj bi bila eskontna stopnja NBJ, 
vendar ni bilo tako. Obrestne mere, ki hudo bremenijo preveč 
zadolženo gospodarstvo, so bile leta 1990 skoraj vse leto 
negativne. 
1990 
po kvartalih 

Letna 
eskontna 

stopnja NB 

Letne 
obresti za 

likvidnostne 
kredite NB 

Letni porast 
cen na drobno 

izračunan iz 
kvartalnega 

popreč. 
I. kvartal 
II. kvartal 
III. kvartal 
IV. kvartal 

23,4 
23,4 
14,0 
28,3 

24,3 
24,8 
15,7 
43,3 

606,8 
7,4 

36,1 
69,0 

Poprečni letni porast 22,1 26,6 104,6 

Obrestne mere pri bankah torej niso visoke - za razliko od 
sivega trga. Tisto kar teži gospodarstvo je splošna nelikvid- 
nost. Nelikvidnemu gospodarstvu je odplačevanje kreditov pa 

*) Po ocenah EIPF, glej Privredna kretanja Jugoslavije, 
decembar 1990. 
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čeprav so jih dobili po obrestni meri, ki je nižja od inflacije, 
hudo breme, ki še bolj poglablja in širi splošno nelikvidnost. 

V zadnjih dveh mesecih je tako v Sloveniji nenavadno hitro 
naraščalo število podjetij, ki imajo blokirane žiro račune kot 
tudi število zaposlenih v teh podjetjih. Konec decembra je 
imelo blokiran žiro račun nad 5 dni 776 gospodarskih podjetij 
z 272.334 zaposlenimi (kar je okoli 40% vseh zaposlenih 
v gospodarstvu). Zaradi take situacije je SDK samo v decem- 
bru vložila prijavo za 41 podjetij (v vsem letu 1990 za 119 
podjetij) za uvedbo stečajnega postopka. Ta podjetja so imela 
blokiran žiro račun neprekinjeno 60 dni oz. 60 dni s prekini- 
tvami v zadnjih 75 dneh. V podjetjih za katere je SDK morala 
predlagati uvedbo stečajnega postopka, samo v decembru, je 
zaposlenih 12.331 ljudi. Situacija je tako huda, da bodo 
morale v stečaj tudi sicer dobra podjetja, ki imajo znatna 
lastna sredstva, vendar ne morajo izterjati svojih terjatev. Za 
ublažitev tega je SDK Slovenije že predlagala selektivni pri- 
stop pri uvedbi stečajnih postopkov iz likvidnostnih razlogov. 

Vzroki, da se začrtana denarna politika ni uresničila so 
znotraj denarne politike, ki je z ukrepi na denarnem področju 
reagirala pozno in nepopolno in zunaj nje, v neuresničevanju 
potrebnih sprememb v odnosu med denarno in davčno poli- 
tiko. 

Leto 1990 smo zaključili in leto 1991 smo začeli z vdorom 
srbske NB v monetarni sistem, ki je porušil monetarne temelje 
in tudi začasno sprejeto monetarno politiko za leto 1991. 
S tem se je Jugoslavija diskreditirali v taki meri, da postajajo 
že obljubljeni tuji krediti zelo vprašljivi. Ker obstaja možnost, 
da druge federalne enote posnemajo srbsko oblast je NBJ 
linearno za vse banke omejila kreditiranje iz primarne emisije 
in zaprla devizni trg. Problemi na monetarnem področju so 
postali tako pereči, da je potrebna korenita sprememba 
v smeri vzpostavitve lastne monetarne politike. 
5. UČINKI CENOVNIH GIBANJ 

Za leto 1990 je bilo značilno upadanje indeksa inflacije ter 
zelo različna gibanja cen med posameznimi skupinami cen. 
Tako je bila raven cenv decembru v industriji le 43,9% nad 
tisto v decembru 1989, medtem ko je šlo pri cenah na drobno 
za hitrejšo dinamiko, saj je bila raven cen v decembru 1990 za 
104,6% nad tisto v decembru 1989. Poprečne mesečne stop- 

j "V*Snovne rasti so se gibale med 2 in 3%, če ne upoštevamo 
januarja 1990, ko zagon inflacije iz leta 1989 še ni popustil in 
so se cene povečale še za prek 40%. V začetku leta 1991 se 
pritisk na povečanje cen spet nekoliko krepi, še zlasti na 
sektorju blaga za široko rabo. 

V razmerjih cen v letu 1990 - kljub relativno nižjim cenovnim 
spremembam - v razmerjih cen precej spremenilo. To velja še 
posebej, kadar te relacije primerjamo tudi s cenami, ki se 
oblikujejo v Jugoslaviji v povprečju. 

Med industrijskimi cenami so se v Sloveniji po statističnih 
podatkih v globalu v letu 1990 bistveno bolj od poprečja 
povečale cene pri proizvajalcih pijač, obutve in galanterije, 
krmil, v proizvodnji nekovinskih rudnin ter proizvodnji pro- 
metnih sredstev in proizvodnji tobaka. Pri cenah na drobno 
pa je bila v letu 1990 bistveno nadpoprečna rast predvsem pri 
kmetijskih proizvodih ter pri obrtnih in komunalnih storitvah. 
Najnižje cenovne rasti pa beležimo v industriji na področju 
črne in barvne metalurgije ter končnih tekstilnih izdelkov, 
v prodaji na drobno pa pri industrijskih živilskih izdelkih. 

Za ustrezno oceno razmer na pragu leta 1991 se velja 
posebej opozoriti na cene nafte in razmere na tržišču nafte za 
nas.Analiza slovenskega gospodarstva kaže, da bi se dvig 
cene surove nafte (ki ga je verjetno realno pričakovati) najbolj 
vplivala v prvi fazi na stroškovne in cenovne pritiske v proiz- 
vodnji bazičnih kemičnih izdelkov, prometu in zvezah ter 
komunalni dejavnosti, v drugi fazi pa v proizvodnji gradbe- 
nega materiala, proizvodnji nekovinskih rudnin, barvnih kovin 
in v črni metalurgiji ter elektrogospodarstvu. Podražitev naft- 

nih derivatov pa bi relativno najbolj prizadela konkurenčnost 
slovenskega izvoza. V globalu bi se vsakih 10% podražitve 
nafte odrazilo v približno 0.14% poprečni rasti sektorskih cen. 
Sicer velja še povedati, da bi po ocenah pri nas prišlo do 
možnosti omejitev pri nabavi nafte le v primeru poškodb 
naftnih vrelcev izven Iraka in Kuvajta, zaradi zalivske vojne. 

Statistični testi za 33 industrijskih panong slovenskega 
gospodarstva kažejo, da ni bistvene povezanosti med giba- 
njem cen in padanjem ali dinamiziranjem proizvodnje. 

TABELA: Cenovna gibanja v letu 1990 
dinamikah 

razlike v sektorskih 

junij 90 na povp- 
glede na rečje v 

decemb.89 Sloveniji 

decem.90 na povp- 
glede na rečje v 

decem.89 Sloveniji 

Industrija 125.4 93.8 144.0 88.1 
Kmetijstvo, ribištvo 182.6 136.5 195.3 119.6 
Gozdarstvo 151.4 113.1 156.8 96.0 
Vodnogospodarstvo 143.4 107.2 180.4 106.2 
Gradbeništvo 135.6 101.4 165.0 101.1 
Promet, zveze 122.7 91.7 231.3 141.6 
Trgovina 146.4 109.4 180.1 110.3 
Gostinstvo, turizem 154.8 115.7 191.3 117.1 
Obrtne storitve 191.5 143.1 239.0 146.4 
Komunalne dejavnosti 146.2 109.3 227.9 139.5 
Vir: Podatki RZS, ocene in izračuni z input-output cenovnim 
modelom, ZDP 

Z analizo cenovnih trendov prek input-output simulacije 
ugotovimo, da imajo najvišjo cenovno dinamiko praviloma t.i. 
»domači«sektorji, katerih proizvodi ne vstopajo v medna- 
rodno menjavo in so zato popolnoma zaščiteni pred tujo 
konkurenco (to so predvsem primarne in nekateri storitvene 
dejavnosti). Nasprotno pa so »mednarodni«sektorji (indu- 
strija) pod vplivom povečane konkurence tujega blaga naj- 
manj podražili svoje izdelke. Najnižjo cenovno rast so imele 
torej tiste panoge, ki dajejo temeljne značilnosti strukturi 
slovenskega gospodarstva (predelovalne industrijske 
panoge), predvsem kovinska in elektro industrija, kemijska, 
tekstilna ter usnjarska industija. 

Poslabšanje razmerja cen med domačimi in mednarodnimi 
sektorji v škodo slednjih le na drugačen način izraža prece- 
njenost dinarja. Mednarodni sektorji so se tako znašli v dvoj- 
nem precepu - njihovo dohodkovno motiviranost za izvoz je 
neposredno zmanjševal precenjen tečaj dinarja, posredno pa 
mnogo hitrejša rast cen proizvodov domačih sektorjev, ki 
vstopajo v reprodukcijsko porabo mednarodnih sektorjev. Če 
je že ekonomska politika vztrajala na fiksnem tečaju dinarja 
ob rasti domačih cen, pa ne bi smela dopustiti takšne rasti 
cen domačih sektorjev. Ti učinki pojasnjujejo tudi znaten del 
drastičnega poslabšanja poslovnih rezultatov gospodarstva 
v letu 1990 (največji del slovenskega družbenega proizvoda 
ustvarijo prav mednarodni sektorji). 

Z analizo cenovnih trendov, tako glede na agregatno rast, 
kot v relativnem izrazu, smo tudi preverili ali obstaja povezava 
med le-to in dinamiko industrijske proizvodnje. Relativno 
ugodnejšo proizvodno dinamiko od poprečja v letu 1990 so 
imeli (delno)energetski sektorji, prehrambena industrija, 
predvsem pa dejavnosti prometa in zvez, barvna metalurgija 
in papirna ter grafična industrija. Kljub očitni cenovni 
»poskočnosti«v primarnih dejavnostih je njihova proizvodnja 
v glavnem enako sistematično zaostajala. To ponovno potr- 
juje šibko povezavo med ponudbeno povpraševalnimi raz- 
merji na trgih blaga in storitev na eni strani in količinskimi ter 
finančnimi rezultati na drugi. Še vedno torej ni mogoče skle- 
pati, da bi razmere v gospodarstvu že dovolj krojil uspeh na 
blagovnih trgih, čeprav naj bi bila to ključna usmeritev. 
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GIBANJE CEN IN PROIZVODNJE V L.1990 V IZBRANIH PANOGAH 
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6. INVESTICIJE 
Najnovejši podatki potrjujejo ocene, da se je investicijska 

aktivnost in sposobnost v Sloveniji v letu 1990 še nadalje 
krčila. 
IZPLAČILA ZA INVESTICIJE - NOMINALNO l.-XI.90/l.-XI.89 
Izplačila za investicije 474 % 
-v gospodarstvu 440 % 
-v negospodarstvu 738 % 

Na osnovi takih nominalnih gibanj, fizičnih kazalcev (o 
zmanjšanju proizvodnje sredstev za delo in proizvodnje grad- 
benega materiala) ter na osnovi rasti cen investicijskih inpu- 
tov ocenjujemo, da je realni obseg investicijskih izplačil 
v gospodarstvu v letu 1990 manjši za 12%, plačila za negospo- 
darske investicije pa realno večja za 6%. 

IZPLAČILA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE 
LETO 1989 IN 1990 
nominalne st. rasti v % 
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Edino področje gospodarstva, za katerega podatki kažejo 
na to, da se realni obseg investicij ni zmanjšal, ampak povečal 
je področje prometa in zvez. Pri tem je bilo prek 61% plačil 
usmerjenih v gradnjo cest, 18,5% npr. za drugo fazo avtoceste 
Razdrto-Čebulovica. Načrtovana vlaganja v gospodarsko 
infrastrukturo naj bi v prihodnje omilila izpad investicij na 
drugih področjih, saj naj bi zajela kar blizu 37% načrtovanih 
proizvodnih investicij (11% cestna infrastruktura). 

Tako lahko s stališča vplivov na konjunkturo v letu 1991 
določene impulze pri investicijah za zdaj pričakujemo le 
z infrastrukturnega področja, medtem ko sta investicijska 
sposobnost in nagib k investiranju v industriji in drugih dejav- 
nostih zaenkrat še zelo neobetavna. Velja opozoriti tudi na 
dejstvo, da je oprema v letu 1990 dodatno zastarala. Kljub 
dovolj ugodnim uvoznim možnostim (tudi vpliv tečaja) se 
uvoz opreme s konvertibilnega področja v letu 1990 ni po- 
večal. 

Glede na trenutne razmere ni mogoče pričakovati kakšnega 
pomembnejšega pritoka tujega kapitala. V poslovnih rezulta- 
tih je težko računati na formiranje občutnejših lastnih sred- 
stev za reprodukcijo. Dinamika izplačil za investicije 
v osnovna sredstva je šibka. Tako je zelo malo verjetnosti, da 
bi investicije realno ne nazadovale. 

7. TRG DELOVNE SILE 
Po kratkotrajni umiritvi padanja števila zaposlenih v sep- 

tembru, se je v novembru le-to spet zmanjšalo - za -0.7%. 
Konec leta je v Sloveniji 854.500 zaposlenih. Število zaposle- 
nih je upadalo predvsem v gospodarstvu bivšega družbenega 
sektorja (-0.8% v novembru), medtem ko v drobnem privat- 
nem sektorju počasi, a konstantno narašča. Pač pa se je 
v zadnjih 3 mesecih leta 1990 nekoliko upočasnilo povečeva- 
nje števila registriranih nezaposlenih, čeprav je še vedno 
visoko, med 3 in 4 % mesečno in je v začetku decembru 
doseglo število 55.441. Ocenjena stopnja brezposelnosti 
v Sloveniji na pragu leta 1991 znaša tako 6.1%, kar nas 
postavlja trenutno v podobno situacijo kot ja značilna v bliž- 
njih sosednjih deželah (obmejne regije Italije in Avstrije). 

Po zadnjih ocenah se je zaposlenost v Sloveniji v letu 1990 
v poprečju zmanjšala za 3.8%. V dosedanjem družbenem 
sektorju pa za 4.7%. Opozoriti je potrebno, da se število 
prostih delovnih mest zmanjšuje in da je zaradi stečaja 
podjetja pri zavodih za zaposlovenje tačas prijavljenih 6.085 
brezposelnih. Glede na gospodarske razmere so obeti pred- 
vsem v dosedanjem družbenem sektorju tudi v letu 1991 za 
zaposlovanje neugodni, v privatnih podjetjih pa bo prav tako 
odvisno predvsem od konjunkturne situacije. 
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GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH 1989 IN 1990 
stopnje rasti na pretekli mesec v % 

Stopnja rasti v % 

8. RAZMERE V NEKATERIH POMEMBNEJŠIH DEJAVNO- 
STIH - INDUSTRIJA 
Z nadpovrečno nizkim decembrskim fizičnim obsegom je 
slovenska industrija izdelala v primerjavi z letom 1989, za 11,5 
% manj. V povprečju je proizvodnja v lanskem letu upadala za 
1 % mesečno. Med letom je proizvodnja nihala od najvišje 
mesečne stopnje (2,2 %) v juniju do najnižje stopnje (-3,5 %) 
v decembru. Bolj realno sliko nam pokaže impulzni trend. 

Konec leta je bila raven zalog izdelkov v industriji za 5,6% 
nižja kot konec leta 1989, predvsem na račun precej nižje 
ravni zalog sredstev za delo in reprodukcijskega materiala, 
medtem ko je raven zalog blaga za porabo za spoznanje višja 
kot pred letom. 

Industrijo najbolj pestijo finančni problemi in težave z lik- 

vidnostjo, težave pri zagotavljanju tržišča, izgube ter precejš- 
nji presežki delovne sile - glede na potrebo po povečanju 
konkurenčne sposobnosti. Proizvodno in likvidnostno je 
tačas najbolj zaskrbljujoče stanje v dejavnostih strojegradnje, 
elektro industrije in kovinske industrije pa tudi proizvodnji 
baznih kemičnih izdelkov itd. ter pri tradicionalnih industrij- 
skih izvoznikih (tekstilna, usnjarska, lesna industrija). Kljub 
temu, da se je v globalu v Sloveniji za 3,9% zmanjšala poraba 
električne energije in da so neposredni porabniki (Železarne, 
Ruše in TGA Kidričevo v poprečju porabili za 12% manj 
električne energije, se na enoto industrijskega proizvoda 
v poprečju poraba električne energije v letu 1990 ni zmanjšala 
- kar potrjuje soočenje poprečnega padca industrijske proiz- 
vodnje in porabe energije. 

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 1909 IN 1990 
Impulzni trend po EIPF 
mesečna rast na pretekli mesec v % 

SLOVENIJA JUGOSLAVIJA 
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Slovenska industrija se intenzivno usmerja v izvoz oziroma 
v iskanje zunanjih tržišč, v racionalizacijo proizvodnje in 
zaposlenosti oziroma v racionalizacijo stroškov, počasna pa 
je organizacijska preobrazba industrijskih podjetij v delniške 
družbe in v firme z mešano lastnino^ Kljub temu velja opozo- 
riti, da je med skupaj 13.790 novo ustanovljenimi malimi 
podjetji v Sloveniji, ki so v večjem delu zasebna (družbe 
z omejeno odgovornostjo) nekaj nad 12% proizvodnih podje- 
tij, čeprav od njih zelo hitrih premikov ne bi bilo realno 
pričakovati. So pa določene znanilke novih procesov, ki se 
vsaj deloma pojavljajo tudi v industriji, čeprav je ustanavljanje 
novih malih podjetij sicer bolj uravnano na storitveni kom- 
pleks. Tudi slednjega pa gre jemati kot firme, ki lahko po svoje 
prispevajo - v ustreznih okoliščinah - k učinkovitejšemu delo- 
vanju v proizvodnih sektorjih. Tako vsaj kažejo aktualni 
gospodarski procesi v današnji Evropi. 
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

V kmetijstvu se v zadnjih mesecih naglo stopnjujejo eko- 
nomski problemi. Ob naraščajočih stroških pridelave se pove- 
čujejo tudi problemi pri financiranju proizvodnje. Nelikvidno- 
sti kmetijskih organizacij so se pridružile tudi kmetijske 
zadruge, ki so ostale brez finančnih sredstev zaradi izpada 
kapitala v hranilno kreditnih službah. Izplačila za prodane 
kmetijske pridelke vse bolj kasnijo, kar povzroča vse večje 
težave pri organiziranju novega proizvodnega ciklusa, zlasti 
še v živinoreji. Visoke obresti pri zadružni banki (80%) otežu- 
jejo najemanje kreditov za obratna sredstva (kmetijstvo ima te 
okoli 15 - 20% lastnih obratnih sredstev), medtem ko je inve- 
stiranje ob sedanjih pogojih kapitala skoraj onemogočeno. 

Pomemben delež k poslabševanju finančne situacije v kme- 
tijstvu je prispeval tudi izpad zveznih sredstev za regresiranje 
inputov in obresti ter izvoznih stimulacij za drugo polovico 
leta 1990 ter zmanjševanju reeskontnih kreditov (skupno 
preko 300 mio din). 

Pomanjkanje finančnih sredstev v kmetijstvu se bo v pri- 
hodnjih mesecih izredno zaostrilo, saj se kmetijske organiza- 
cije niso oskrbele z reprodukcijskim materialom za spomla- 
dansko setev. Gre predvsem za nabavo mineralnih gnojil, 
sredstev za varstvo rastlin in semen in pogonskega goriva, za 
kar so bile v lanskem letu v veljavi tudi zvezne spodbude. Od 
uporabe teh osnovnih inputov pa je neposredno odvisen tudi 
obseg kmetijske proizvodnje, zato bi zmanjšana uporaba teh 
sredstev vplivala tudi na manjši obseg kmetijske pridelave 
v letu 1991. 

Kmetijstvo je poleg proizvodnje hrane neposredno pove- 
zano tudi z razvojem podeželja in hribovitih območij. Iz teh 
razlogov je poseljenost tega prostora odvisna tudi od razvoja 
kmetijstva. Večplastnost pomena kmetijstva za gospodarski 
in nacionalni razvoj zato zahteva poseben položaj kmetijstva 
znotraj gospodarskega sistema. Iz teh razlogov ni potrebe po 
hitrejšem prilagajanju strukturi kmetijstva v ostalih evropskih 
državah in njihovim uvoznim zahtevam, je potrebno tudi 
v naslednjem obdobju razvoja Slovenije ohraniti prioriteten 
položaj kmetijstva znotraj nacionalnega razvoja. 

V težkem ekonomskem položaju je tudi gozdarstvo. Likvid- 
nostne razmere so se že v lanskem letu močno slabšale. Proti 
koncu leta je imel gozdarstvo v lesni industriji že preko 300 
mio din zapadlih terjatev. Hkrati s pričakovanimi organizacij- 
skimi spremembami v gozdarstvu se plačevanje s strani lesne 
industrije poslabšuje. Kljub oteženi prodaji gozdnih lesnih 
sortimentov na domačem tržišču je še vedno v veljavi kontin- 
gentiranje izvoza gozdnih lesnih sortimentov. Banke gozd- 
nega gospodarstva ne kreditirajo več. 

Posledica teh razmer je močno znižanje blagovne proizvod- 
nje v temeljnih organizacijah kooperantov in zmanjšanje mož- 
nosti za nadaljnje gospodarjenje. 

Organizacijske spremembe, ki bi lahko bistveno prispevale 
k racionalnejšemu gospodarjenju v gozdarstvu, omejuje orga- 
niziranost po zakonu o združenem delu. Še zlasti je kritično 
stanje na področju združevanja sredstev na ravni gozdnega 
gospodarstva. Občutno, do kritične ravni se je zmanjšal tudi 
obseg vlaganj v gozdove. 
TURIZEM, TRGOVINA 

V obeh najpomembnejših storitvenih dejavnostih sloven- 
skega gospodarstva je prišlo v letu 1990 do precejšnjih spre- 
memb v pogojih poslovanja. V trgovini mora družbeni sektor 
poslej računati z vse močnejšo konkurenco zasebnega sek- 

torja, zlasti v nekaterih dejavnostih trgovine na drobno. 
V turizmu pa so se precej spreminjali tokovi na evropskem 
turističnem prizorišču naspoh. 

Konkurenčnost naših turističnih podjetij je na začetku leta 
1991 še prenizka (zlasti upoštevaje razmerje cena - dosežena 
kvaliteta), kljub temu da se je situacija vsaj delno izboljšala 
s spremembo tečaja dinarja konec leta in kljub temu, da je 
turizem v primerjavi s poprečjem gospodarstva v letu 1990 
močneje zmanjšal obseg zaposlenih. 

Leto 1990 smo po sedanjih ocenah glede turističnega pro- 
meta, merjenega po številu prenočitev zaključili z okoli 6% 
manjšim obsegom v primerjavi z letom 1989, pri čemer je bil 
obisk tujih turistov nekoliko ugodnejši od obiska domačih. Ta 
razmerja so tudi ugodnejša od tistih, ki veljajo za povprečje 
Jugoslavije, kjer je zabeleženo v enajstih mesecih leta zabele- 
ženo 12% nazadovanje števila turističnih prenočitev. 

Na pragu leta 1991 prodaja slovenskih turističnih zmogljivo- 
sti za prihodnjo letno sezono ni ugodna, saj je po nekaterih 
ocenah - zlasti za najpomembnejše destinacije - obseg pro- 
daje za tretjino manjši kot lani ob tem času. Tudi za rezultate 
zimske sezone napovedi niso ugodne. Prevladuje, izletniški 
turizem, ki ne daje tolikšnih iztržkov. Tako so prvotne napo- 
vedi glede možnih rezultatov turizma v letu 1991 v tem tre- 
nutku precej pod vprašajem. Glede na razmere in obete iz 
zgodnjih jesenskih mesecev so bile namreč ob upoštevanju 
premikov, ki v turizmu vendarle so doseženi, v naše scenarije 
vgrajene predpostavke o možni 2% rasti turističnega prometa. 

Pri ocenjevanju tega, kar se dogaja v prometu trgovine na 
drobno, kot svojevrstnem odrazu kupne moči, smo na pragu 
leta 1991 še vedno nekoliko v zadregi, zato ker se je moč 
opirati le na uradne podatke o prometu v trgovini na drobno 
družbenega sektorja. Le-ta pa več zagotovo ne odraža celot- 
nega utripa v tej trgovini. V letu 1990 je bilo na novo ustanov- 
ljenih malih podjetij v trgovini 3.310. Zelo majhno število od 
teh je že vključenih v kakršnekoli sisteme poročanja o pro- 
metu ali poslovnih rezultatih. Konjunkturni testi, ki se za zdaj 
izvajajo v trgovskih podjetjih družbenega sektorja, kažejo na 
to, da se je v drugem polletju 1990 prodaja sicer izboljševala, 
trimesečne in šestmesečne napovedi za vnaprej pa so v tej 
trgovini dokaj previdne, saj jih le petina napoveduje poveča- 
nje obsega svoje prodaje. Ob tem se v trgovini na drobno za 
prihodnje tri mesece zmanjšuje delež tistih, ki pričakujejo 
porast cen, z nespremenjenimi cenami pa - verjetno predvsem 
tudi računajoč na šibko kupno moč potrošnikov, računa 36% 
anketirane trgovine na drobno. V toku leta 1990 so rezultati 
poslovanja sicer kazali, da je imela trgovina še relativno 
najugodnejše pokazatelje, predvsem s stališča razmerja med 
ustvarjeno akumulacijo in izgubami. 

V januarju 1991 trgovino nekoliko pretresajo tudi spet 
začeti pojavi potrošniške mrzlice. Tu je izrednega pomena 
vloga rezerv. 

9. OSEBNI DOHODKI IN OSEBNA PORABA 
Močni pretresi v gospodarstvu v Sloveniji najbolj vplivajo na 

osebne 
dohodke v gospodarstvu, kjer so bili realno v letu 1990 za 
okoli 8% nižji kot v predhodnem letu, medtem ko so bili 
v negospodarstvu nižji le za 1%. Tako so osebni dohodki na 
zaposlenega v družbenih dejavnostih presegali dogovorjeno 
razmerje ravni, ki upošteva dinamiko osebnih dohodkov 
v gospodarstvu. V podatkih Zavoda RS za statistiko pa se 
odraža tudi to, da je bilo preseganje posebej izrazito v občin- 
skih organih družbeno političnih skupnosti. 

Masa sredstev za osebne dohodke je v letu 1990 po podat- 
kih SDK o Str. 16 plačilnem prometu porastla za okoli 540% in 
je znašala 53.2 mird din. Kljub temu se je udeležba mesečnih 
mas sredstev za osebne odhodke, izplačanih v Sloveniji 
v okviru mase osebnih dohodkov, izplačanih v vsej Jugosla- 
viji, vse od junija 1990 konstantno zmanjševala. Udeležba 
v zaposlenih je bila konstantna, medtem ko se razmerje pov- 
prečnega izplačanega osebnega dohodka na zaposlenega od 
julija naprej v Sloveniji močno poslabšuje glede na poprečni 
osebni dohodek na zaposlenega v Jugoslaviji. Te tendence 
kažejo predvsem to, da se je kljub okolju, ki je močno poveče- 
valo osebne dohodke, v Sloveniji to ni zgodilo v takem 
obsegu. Tako je v Sloveniji izplačani osebni dohodek na 
zaposlenega v letu 1990 glede na preteklo leto realno upadel 
za okoli 7%, v Jugoslaviji pa po podatkih za enajst mesecev 
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leta 1990 glede na enako obdobje lani sploh ni imel realnega 
padca. 

V Sloveniji za zdaj v letu 1991 v globalu ni pričakovati 
bistvenega izboljšanja osebnega standarda prebivalstva, saj 
se bo konkurenčno usposabljanje gospodarstva še naprej 
odražalo v krčenju stroškov dela, torej v nizkih osebnih 
dohodkih ter povečevanju brezaposlenosti kot tehnološkega 
presežka in v omejenih sredstvih, ki bodo na voljo za druge 
osebne prejemke - tudi socialne. 

Velja opozoriti, da so imeli vse preteklo obdobje osebni 
prejemki od dela kot tudi socialni prejemki tendenco moč- 
nejše rasti od osebnih dohodkov - deloma zaradi rasti števila 
upravičencev (zlasti npr upokojencev), deloma pa zaradi 
dosedanjega sistema pravic ter premalo učinkovite organiza- 
cije. 

10. SKUPNA PORABA 
V letu 1990 so znašali prilivi sredstev za družbene dejavno- 

sti 28,6 milijarde din. Od tega je bilo 19,5 milijard din ali 68% 
vseh prilivov za družbene dejavnosti vključenih v novi republi- 
ški proračun, ostalih 9,1 milijarde din ali 32% od vseh sredstev 
zeif družbene dejavnosti pa je bilo prihodkov občinskih prora- 
čunov. V primerjavi z letom 1989 so bili prilivi sredstev za 
družbene dejavnosti v letu 1990 višji za 456,8%. Glede na 
doseženo gibanje cen na drobno v Republiki Sloveniji v letu 
1990 beležijo sredstva za družbene dejavnosti v letu 1990 
realen padec, ki znaša dobrih 14% glede na leto 1989. Za 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bilo 
v letu 1990 združenih 21,8 milijard din, ali za 512% več kot 
v letu poprej. 

Prispevne stopnje za družbene dejavnosti in Skupnost 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz osebnega 
dohodka so se med letom 1990 spreminjale. V prvih mesecih 
leta so bile višje kot leta 1989, potem pa so se proti koncu leta 
zniževale, tako, da so na koncu v poprečju leta 1990 dosegle 
43,60% obremenitev bruto osebnega dohodka (brez davkov iz 
osebnega dohodka), kar je nekoliko nižja obremenitev kot 
v letu 1989, ko je znašala 43,83% od bruto osebnih dohodkov. 
Prispevna stopnja iz dobička za družbene dejavnosti in skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bila v letu 
1990 nekoliko višja od veljavnih za zaključni račun leta 1989, 
vendar pa zavezanci 
za prispevek niso vplačali vseh mesečnih akontacij, kot tudi le 
manjši delež poračuna po periodičnih obračunih. 

Po rebalansu republiškega proračuna je bilo za družbene 
dejavnosti predvideno okoli 19 milijard din. V mesecih po 
opravljenem rebalasu proračuna so se cene na drobno gibale 
nekoliko hitreje, kot je bilo predvideno ob rebalansu prora- 
čuna. To je vplivalo na nekoliko višja potrebna sredstva za 
realizacijo programov družbenih dejavnosti. Po sklepu 
Skupščine Republike Slovenije o dodatnih sredstvih za druž- 
bene dejavnosti za nepokrite obveznosti na področju zdrav- 
stva, otroškega varstva, socialnega skrbstva in zaposlovanja, 
je bilo v letu 1990 za družbene dejavnosti v proračunu Repu- 
blike Slovenije predvidenih 21,1 milijarde din (brez sredstev 
za štipendije). Do konca leta 1990 je bilo za družbene dejavno- 
sti (brez sredstev za štipendije) izplačanih iz republiškega 
proračuna 21 milijard din, kar je za 1,6 milijade din več kot so 
znašali prihodki sredstev za družbene dejavnosti-v republiški 
proračun v letu 1990. Ta sredstva predstavljajo okoli 8% od 
vseh prihodkov sredstev za družbene dejavnosti v republi- 
škem proračunu in so bila pokrita iz virov integralnega prora- 
čuna. PRILOGA: Tabele 
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INDIKATORJI TEKOČIH 61 BANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI IN V SFRJ 

stopnje rasti v X 

Republika Slovenija 
XII.1990 I,- XII.1990 

XII.1989 I.- XII.1989 

SFRJ 
I.- XII 

I.- XII.1989 

1. Industrijska proizvodnja -15,5 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge izgotovljenih izdelkov -5,6 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) -17,2 1) 
Nočitve v turiziu 6,2 
Zaposlenost v združene« delu -6,7 1) 
Iskalci zaposlitve v 1000 53,6 
Izvoz blaga 4) 7,9 
v te«: -konvertibila 10,6 
Uvoz blaga 4) 37,8 
v te«; -konvertibila 47,8 

Pokritje uvoza blaga z izvozo« v X 
- konvertibila 
Izplačila za investicije 133,8 
v te«: -gospodarske 105,6 

-ostale negospodarske 331,6 
Neto OD na zaposlenega 112,2 1) 
realni OD na zaposlenega -31,5 1) 

13. Sredstva za skupno porabo 68,7 
v tet: SIS družbenih dejavnosti 57,0 

SPIZ 85,1 
14. Sredstva za splošno porabo v RS 349,3 1! 

(neto rep.proračun + občine) 
Prispevek.zvez.proračunu 74,3 1) 
(kotiz. + odliv te«.pro«.davka) 

15. Cene proizvajalcev ind.izd. 43,9 
16. Cene na drobno 104,6 
17. Cene življenjskih potrebščin 100,7 
18. Tečaj USD -9,5 
19. Tečaj DEM 0,0 

11 

12 

-10,5 
92,7 
3,6 

-14,3 2) 
-6,6 
-4,2 2) 

20,8 
24,4 
47.0 
54.1 
87,1 
81,1 

369.3 
338,7' 
600,0 
490,6 2) 
-31,4 2) 
479.5 
456,8 
512.0 
870.6 2) 

972.1 2) 

390.4 
549.7 
551,6 

-10,9 

1,0 3) 

-11,1 2) 
-12,2 2) 

1,7 3) 

12,5 
27,5 
37,9 
75,8 
71,7 

567,4 2) 
-25,4 2) 
765.6 2) 
751,8 2) 
783.7 2) 

434,2 
587,6 
580,4 

1) XI.1990 

XI.1989 

2) I.- XI.1990 

I.- XI.1989 

3) I.- X.1990 

I.- X.1989 

4) Izraženo v ZDA $ po tekoče« tečaju.(predhodni podatek) 

Vir: Z^vod za statistiko, SDK 

22 poročevalec 



GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH 

- stopnje rasti v i 

Crna Hakedo- Srbija 
SFRJ BiH gora Hrvatska nija Slovenija Srbija brez AP Kosovo Vojvodina 

Fizični obseg industrijske i 
proizvodnje 
I.-XII.1990/1.-XII.1989 -10.9 -7.9 -16.6 -11.3 -10.6 -10.5 -11.6 "11.0 "27.2 -9.7 

Zaposleni (družbeni sektor) 
I.-XI.1990 /I.-XI.1989 -2.4 -2.4 0.3 -2.6 -1.9 -4.2 -1.9 -1.6 -2.3 -2.5 

Izvoz blaga - skupaj x) 
I.-XII.1990/1.-XII.1989 7.1 0.9 -15.5 3.7 -11.8 20.8 3.1 3.7 -22.5 7.0 

Izvoz blaga - konvertibila x) 
I.-XII.1990/1.-XII.1989 12.5 -1,3 -14.7 12.2 -9.1 24.4 10.5 11.4 -17.1 13.6 

Uvoz blaga - skupaj x) 
I.-XII.1990/1.-XII.1989 27.5 8.9 14.9 25.3 20.7 47.0 28.2 28.7 9.5 29.3 

Uvoz blaga - konvertibila x! 
I.-XII.1990/1.-XII. 1989 37.9 23.2 21.0 32.1 41.6 54. 1 40.1 39.0 14.3 45.9 

Pokritost uvoza z izvozon - 
skupaj x 
I.-UI.1990 75.8 108.5 112.1 65,8 51.2 87.1 68.6 75.2 89.2 66.6 
I.-XII.1989 90.3 117.1 152.9 79.5 70.0 106.0 85.2 93.2 126.4 66.0 

Pokritost uvoza z izvozo« 
konvertibila x) 
I.-XII.1990 71.7 99.4 91.7 63.3 49.8 81.1 65.8 68.9 81.0 58.0 
I.-XII.1989 87.9 124.1 129.3 74.6 77.5 100.4 83.4 86.0 112.0 74.5 

Cene življenjskih potrebščin 
I.-XII.1990/1.-XII.1989 580.4 574.8 607.3 594.1 

Poprečni noiinalni OD na 
zaposlenega - absolutno v 000 
XI.1990 5603 4479 4888 6152 

Poprečni realni OD na 
zaposlenega 
I.-XI.1990/1.-XI.1989 -25.9 -27.6 -27.1 -22.0 

596.6 551.6 578.2 586.5 605.0 568.9 

3883 6702 5655 5732 3778 5902 

-20.6 -31.4 -23.9 -23.0 -32.0 -28.3 

x) Podatki v USD po tekoče« tečaju (predhodni) 
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RAZVOJNE RAZMERE IN MOŽNOSTI Slovenije 

A. GOSPODARSKE, DRUŽBENE IN RAZVOJNE RAZMERE 
- Neskladje med razvojnimi potrebami in materialnimi (inve- 

sticijskimi) možnostmi, 
- zapleteni gospodarski odnosi z Jugoslavijo, 
- zahtevnost in dvoreznost nadaljnjega odpiranja in povezo- 

vaja z Evropo 
zahtevajo danes v Sloveniji zelo pretehtano razvojno strate- 

gijo. 
Stagnacija traja v Sloveniji že skoraj celo desetletje. 

N začetku 90. let nam je komaj uspelo ohraniti doseženo 
raven družbenega proizvoda na prebivalca iz začetka 80. let. 
Pri tem smo močno zaostali za razvitimi državami Zahodne 
Evrope in svetom. Po nekaterih ocenah dosega v Sloveniji 
samo še ena tretjina vseh izdelkov visoke kakovostne, teh- 
nično-tehnološke in druge poslovne standarde razvite Evrope 
in gospodarstva. Na posameznih razvojno najbolj vitalnih 
področjih, kot so obvladovanje in razvoj novih materialov, 
obvladovanje sodobnega menedžementa in sodobne organi- 
zacije, pa smo po nekaterih ocenah že izgubili stik z Evropo. 

Varljiva podoba polne zaposlenosti iz 70. in 80. let vse bolj 
bledi. Ob gospodarskih presežkih delovne sile na ravni, ki po 
predvidevanjih presega 100.000, in ob več kot 50.000 nezapo- 
slenih postaja nezaposlenost eden ključnih slovenskih gospo- 
darskih, socialnih in družbenih problemov na začetku 90. let. 
Predvidevamo, da bi v letih 1991-1995 potrebovali 150-200 
tisoč novih delovnih mest, če bi holeti premostiti probleme 
gospodarskih presežkov in približno ohraniti sedanjo raven 
zaposlenosti. 

Srečujemo se tudi z vse manjšo naravno rastjo prebivalstva. 
To stanje zaradi intenzivnejšega upadanja deleža mlajših 
pospešuje proces staranja slovenskega prebivalstva, zlasti 
staranja njegovega aktivnega dela. Med aktivnim prebival- 
stvom bo v bodoče vse več starejših in upokojencev, vse manj 
pa bo najvitalnejših generacij, starih od 20 do 40 let. 

Slaba telekomunikacijska, informacijska in prometna razvi- 
tost Slovenije ob vse večjih problemih komunalne oskrbljeno- 
sti in urejenosti ne omejujejo le privabljanja tujega kapitala, 
vsaj takega, ki ne bo pomenil preseljevanja tonske in ekolo- 
ško problematične proizvodnje k nam, ampak tudi notranji 
razvoj, ki naj bi se prestrukturiral. 

Stopnja onesnaženosti okolja in porušenosti naravnega 
ravnotežje narekuje vzpostavitev takšnega gospodarskega 
sistema, ki bo omogočal odpraviti obstoječa krizna žarišča in 
preprečevati nastajanje novih. Konflikt med naraščajočo 
gospodarsko krizo in sistemom vrednot oziroma prednosti, ki 
varovanju okolja niso najbolj naklonjene ali mu nasprotujejo, 
je paradoksalno realen, po drugi strani pa je realno možno 
opredeliti ekološke cilje kot razvojne, saj ti pravzaprav omo- 
gočajo gospodarski napredek, še zlasti pri vključevanju 
v zahodnoevropska in svetovna gospodarstva. 

Potrebo po razvojnemu prestrukturiranju smo v Sloveniji 
v glavnem pravočasno zaznali, vendar smo žal ostali veči- 
noma na deklarativni ravni. Pri odpiranju v svet so bili v zad- 
njem desetletju doseženi sicer pomembni uspehi, vendar 
predvsem v blagovni menjavi (izvozu), precej manj pa v smislu 
vključevanja našega gospodarstva v evropski gospodarski 
prostor. Na razvojnotehnološkem in inovacijskem področju 
ter drugih področjih, kot sta racionalna poraba energije, pre- 
magovanje ekoloških problemov itd., pa žal nismo dosegli 
pričakovanih rezultatov. Še več! Lahko rečemo, da tudi posa- 
mični pozitivni trendi z vidika potreb ter napredka, ki ga je 
dosegel razviti svet, pomenijo nadaljnje povečanje naših raz- 
vojnih zaostankov. 

Razlogi za dosedanji neuspeh razvojne politike prestruktu- 
riranja so predvsem sistemski. Deloma so tudi posledica pre- 
malo aktivne in nekonsistentne razvojne politike. S sistem- 
skimi spremembami vo v zadnjem času postopoma ustvarjajo 
razmere, ki bodo ustvarile prostor za snovanje in uresničitev 
učinkovitejše razvojne politike. 
B. RAZMERE V JUGOSLAVIJI, EVROPI IN SVETU 
V ZAČETKU 90. LET 

1. Zunanje razmere v nekaj naslednjih letih verjetno ne 
bodo ugodne za premagovanje razvojnih nesorazmerij in 
težav. 

Jugoslovansko okolje je z vidika današnjega trenutka zelo 
nejasno in nepredvidljivo. Gre za zelo nemirno okolje, saj je 
nejasno, kakšne razvojnogospodarske in ekonomsko-, 
finančne posledice lahko prinese takšen ali drugačen jugo- 
slovanski scenarij za Slovenijo. 

Realno je predpostaviti, da bodo ob dolgoročnih pozitivnih 
učinkih v prehodnem obdobju pogosti negativni šoki ali celo 
negativni saldo za Slovenijo ob začasni ali trajnejši izgubi 
nekaterih trgov v Jugoslaviji. To bi se kazalo predvsem v upa- 
danju družbenega proizvoda, gledano z vidika posameznih 
podjetij pa v zmanjševanju možnosti prodaj, večji nezaposle- 
nosti, zlasti če svoje proizvodnje ne bi bila sposobna preu- 
smeriti z jugoslovanskih na tuje trge. 

S čisto gospodarskorazvojnega vidika brez vmešavanja 
političnih scenarijev pa sodimo, da kriza v večini preostalih 
delov Jugoslavije še ni dosegla točke preloma ter da bo vsaj 
v nekaj naslednjih letih to še območje, ki bo v gospodarski 
moči in razvojnih zmnožnostih nazadovalo. T udi zato je priča- 
kovati težke gospodarske razmere na našem najpomembnej- 
šem zunanjem trgu, kar ne bo blagodejno delovalo na naš 
notranji gospodarski položaj. 

2. Zahodna Evropa bo po predvidevanjih tujih inštitutov 
v začetku 90. let ohranila ugodno razvojno konjunkturo iz 
preteklih let. Temu bo do neke mere pripomogel tudi integra- 
cijski proces Evropa '92. Pa tudi odpiranje Vzhodne Evrope 
bo z novimi trgi ugoden dejavnik za spodbujanje gospodarske 
rasti in razvojnih procesov v razviti Evropi. 

Takšne razmere so po eni strani ugodne tudi za nas. Skri- 
vajo pa v sebi past. Ob naših razvojnih zaostankih in nadalje- 
vanju hitrega tempa razvoja razvitih bo naša naloga, to je 
doseganje njihove razvitosti in vključevanja v razvito Evropo, 
še težja, toliko bolj, ker je z odpiranjem in prestrukturiranjem 
vzhodnoevropskih držav pričakovati tudi njihovo večjo kon- 
kurenco našim izvoznim proizvodom. Pa tudi na konkuriranje 
za ista sredstva pomoči in sredstva za razvoj, ki jih bo name- 
njala Zahodna Evropa, ne smemo pozabiti. 

3. Po drugi strani pa se z odpiranjem in prestrukturiranjem 
vzhodnoevropskih držav, dolgoročneje gledano, ponujajo 
tudi priložnosti za nas. Odpiranje novih trgov, novih gospo- 
darskih prostorov in novih razvojnih osi (od katerih bodo 
nekatere vodile tudi čez naš gospodarski prostor, npr. trikot- 
nik Munchen-Milano-Budimpešta) vsekakor tudi za nas 
pomeni določeno razvojno priliko. 

Ob morebitnem zapiranju dela jugoslovanskih trgov (zaradi 
gospodarskih kot tudi zaradi možnih političnih razlogov), ki 
jih bo v kratkem zaradi tehnološke in cenovne (ne)konkurenč- 
nosti dela naše proizvodnje težko nadomestiti z zahodnimi 
trgi, bo vzhodnoevropski trg moral biti sestavni del naše 
razvojne strategije. 

C. PREDVIDEVANJA GLEDE RAZVOJNIH MOŽNOSTI SLO- 
VENIJE V NASLEDNJIH LETIH - MOŽNI RAZVOJNI SCENA- 
RIJI 

1. Razvojni trendi, s katerimi vstopa slovensko gospodar- 
stvo v 90 leta, so na vrsti ključnih področij družbene repro- 
dukcije izrazito neugodni. Posebno to velja za leto 1990, ko je 
sta močno opadla proizvodnja in družbeni proizvod (kakrš- 
nega v preteklosti kljub gospodarski krizi še zdaleč nismo bili 
navajeni), ob tem pa do hitre rasti nezaposlenosti (ki nam je 
bila kot množičen pojav prav tako tuja), do množičnih izgub in 
do tega, da so številna podjetja prišla pred stečaj. 

Takšne razmere so posledica nakopičenih gospodarskih 
problemov iz preteklih desetletij, ki so se v prejšnjih letih 
kazali v skokovito naraščajoči hiperinflaciji, po drugi strani pa 
je prav ta hitro naraščajoča inflacija omogočala kolikor 
tolikšno funkcioniranje gospodarstva (z ohranjanjem pri živ- 
ljenju podjetij, ki v normalnih tržnih razmerah za to nimajo 
možnosti, z ohranjanjem pretirano velike zaposlenosti 
v podjetjih - gospodarski presežki ipd.). S hipnim zmanjševa- 
njem inflacije v letu 1990 (od več kot 1000% na manj kot 100%, 
v posameznih mesecih pa celo na ničlo ali pa celo v deflacijo), 
pa so se vsi realni problemi našega gospodarstva pokazali 
v vsej svoji razsežnosti. 
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Realne stopnje rasti v % 
1981 — 

1985 
1986- 

1989 
1990 

ocena 
I. Družbeni proizvod Slovenije 0,6 —0,5 -6 
II. Zaposleni skupaj 1,1 -0,5 -3,5 
Produktivnost dela v gospo- 
dar. -0,4 -0,8 -2,5 
III. Izvoz blaga in storitev sku- 
paj 8,2 4,5 8 
Izvoz na konvertibilno področ- 
je 9,9 4,5 9 
Uvoz blaga in storitev skupaj -0,1 4,3 30 
Uvoz s konvertibilnega po- 
droč. 0,9 5,0 36 
IV. Razpoložljiva sredstva za 
končno potrošno v Sloveniji 0,5 -2,0 -7 
V. Osebna poraba prebivalstva -3,3 1,3 -12 
Sredstva za osebne dohodke -2,4 -2,5 -17 
Realni OD na zaposlenega -2,7 -2,0 -14 
VI. Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj —1,5 4,8 -11 
- Sredstva za družbene de- 
javn. -2,2 3,5 —1,4 
- Sredstva za pokoj. inv. za- 
var. -0,5 7,0 -6 
VII. Sredstva za splošno pora- 
bo v Sloveniji -8,0 0,5 +4,0 
VIII. Ustvarjene investicije v os- 
novna sredstva -7,1 -2,8 -12 
od tega: 
- proizvodne investicije -6,8 —4,0 -15 
I. Industrijska proizvodnja 
II. Kmetijstvo 
III. Storitve 

2,0 
1,0 

-1,5 

-0,2 
2,9 

-1,7 

-10,0 
2,0 

-4,7 

Stabiliziranje nominalnih okvirov (zmanjšanje inflacije) je 
v letu 1990 z zmanjšanjem vseh oblik končne porabe, razen 
izvoza, povzročilo padec družbenega proizvoda. Najbolj je 
padla investicijska poraba, kar se zlasti močno pozna indu- 
strijski proizvodnji sredstev za delo. Padla je tudi osebna 
poraba. Po eni strani se je to zgodilo zaradi zmanjšanja 
realnih osebnih dohodkov, deloma pa so bile razlog za to tudi 
preusmeritve osebne porabe (ob precenjenem dinarju) od 
domačega blaga na uvoženo. 

2. Ali se bodo ti trendi nadaljevali tudi v naslednjem letu ali 
dveh oziroma kakšne makroekonomske okvire lahko pričaku- 
jemo v naslednjih letih je seveda eno osrednjih vprašanj ob 
snovanju razvojne politike. Str. 19 Kakšna bodo gibanja slo- 
venskega družbenega proizvoda? Koliko bo na voljo sredstev 
za porabo? 

Kakšna bodo gibanja v nezaposlenosti, ipd., je največ 
odvisno od naslednjega: 

-Ali bomo vztrajali pri stabilizacijski politiki (čvrstih denar- 
nih okvirih) oziroma ali nam bo pod težo številnih problemov 
(podjetja pred stečaji, pomanjkanje denarja za skupno in 
splošno porabo...) uspelo ubraniti se skušnjav, da premagu- 
jemo probleme z inflacijo? 

- Kako bo reagirala preostala Jugoslavija na osamosvoji- 
tvene procese Slovenije (politično kot ekonomsko) oziroma 
ali nam bo negativne učinke uspelo nadomestiti z večjim 
vključevanjem v izvoz? 

- Ali nam bo uspelo narediti slovensko državo cenejšo od 
dosedanje zvezne že takoj v prvih letih? 

- Kakšen bo priliv tujega kapitala? 
- V kakšnem času bodo začeli delovati pozitivni učinki 

novega sistema, ki zdaj nastaja (zlasti učinki privatizacije in 
davčnega sistema)? 

3. Nadaljnji padec družbenega proizvoda ali inflacija se 
kažeta kot realni scenaristični varianti za leto 1991 in deloma 
še za leto 1992. Če nam bo uspelo kljub izjemno težkim 
problemom, ki se kažejo v velikem primanjkljaju sredstev za 
financiranje skupne in splošne porabe, da ne govorimo 
o pomanjkanju sredstev za razvoj in o številnih podjetjih, ki so 
v težavah in čakajo na državno pomoč, ubraniti se skušnja- 
vam, da »rešujemo« probleme z denarno politiko, lahko priča- 

kujemo v prihodnjih dveh letih še nekoliko slabše materialne 
možnosti. Kazale se bodo še v nižjem družbenem proizvodu, 
v še povečani nezaposlenosti, v še večjem številu podjetij, ki 
bodo prišla pred stečaj. 

Prelom takšnih gibanj bi lahko pričakovali v kasnejših letih. 
Prvi pogoj za to je ob pozitivnih učinkih sistemskih sprememb 
in večjem prilivu tujega kapitala, stabilnejših (gospodarskih in 
političnih) razmerah, da s sanacijsko politiko ne vzamemo 
vseh možnosti za prestrukturiranje. Za prestrukturiranje bo 
treba plačati določeno socialno ceno, v obliki stečajev neka- 
terih podjetij, večje nezaposlenosti ipd. Če bo država preveč 
prisotna pri prerazporejanju denarja od dobrih k stečajnikom 
in zgubarjem, pa tudi po letu 1992 ni realno pričakovati 
preloma. 

Ob tako imenovanem inflacijskem scenariju, ki bi pomenil 
preložitev programa obvladovanja ključnih problemov 
v gospodarstvu in javnem sektorju v prihodnost, pa lahko 
računamo z navidezno omilitvijo težav, ki bi se kazale v ohra- 
nitvi, lahko pa celo v rahlem povečanju družbenega proizvoda 
z močno znižane ravni v letu 1990. Zmanjšal bi se tudi pritisk 
povečanja nezaposlenosti, pa tudi z nelikvidnostjo, izgubami 
in stečaji se ne bi otepali. Cena za to pa bi bila inflacija, 
predvsem pa preložitev vseh problemov v prihodnost, ko 
bodo še težje rešljivi, in nadaljnje reproduciranje krize. 

4. Morebiten izpad jugoslovanskih trgov bo kratkoročno, 
dokler nam izpada ne bo uspelo nadomestiti z izvozom na 
razvite zahodne trge (ali pa tudi z večjo prisotnostjo na vzhod- 
noevropskih trgih), pomenil tudi nadaljnji padec družbenega 
proizvoda. 

Možnosti za takšen razvoj dogodkov se kažejo v morebitnih 
političnih blokadah, zlasti južnejših republik, ki so bile že 
doslej (srbska blokada iz 1.1989, uvedba depozita na sloven- 
sko blago v Srbiji ipd.). To bodo, če bo do tega prišlo, 
kratkoročnejši učinki. Pa tudi sicer ni verjetnoL da bi povzro- 
čili celoten izpad prodaje v te dele Jugoslavije. Čeprav je treba 
reči, da je po desetletju stagnacije v Sloveniji in velikem 
padcu družbenega proizvoda v letu 1990, ko je veliko podjetij 
že »na robu«, občutljivost gospodarstva že na majhne izgube 
trgov zelo velika. 

Drugo, kar je razvojno pomembnejše in dolgoročnejše, pa 
so ekonomski dejavniki, ki tudi kažejo na možnost zmanjšanja 
naših prodaj na južnih trgih. Eno je manjša kupna moč, in to 
zaradi najverjetnejšega nadaljnjega gospodarskega zaostaja- 
nja južnih delov Jugoslavije, pa tudi zaradi ukinitve našega 
sofinanciranja zveznega proračuna, manj razvitih, ipd.. 

Po drugi strani pa gre za problem našega suficita v blagovni 
menjavi s preostalo Jugoslavijo. V zadnjih letih je sicer padel, 
vendar še vedno dosega okoli 15% v primerjavi z družbenim 
proizvodom. Slovenija si z razvojnega in finančnega vidika ne 
bo mogla privoščiti nadaljnjega suficita v trgovanju s preo- 
stalo Jugoslavijo, razen seveda, če ga ne bo pokrila s konver- 
tibilno valuto, to pa je ob najverjetnejšem nadaljnjem gospo- 
darskem nazadovanju v tem delu Jugoslavije bolj malo ver- 
jetno. 

5. Možnosti za začetek novega razvojnega cikla so v prvih 
letih skromne. Razlogi za to so v skromni domači akumulaciji, 
v izjemno velikih izgubah, ki v masi presegajo ustvarjeno 
akumulacijo. 

Številna podjetja pred stečaji zmanjšujejo možnosti za pre- 
strukturiranje in možnosti za začetek novega razvojnega 
cikla, saj v strahu pred veliko nezaposlenostjo in socialnimi 
problemi posegamo tudi po intervencijskem reševanju takih 
podjetij, s tem pa prerazporejamo sredstva od tistih, ki jih 
imajo in ki bi jih vložili v svoj tehnološki napredek, v prestruk- 
turiranje in v nov razvojni cikel, k tistim, ki so v velikih izgubah 
ali pa pred stečajem. 

Analize 1) kažejo, da bi za spodbuditev tehnološke prenove, 
za zagotovitev novih delovnih mest (če bi v naslednjih letih 
hoteli sedanjo zaposlenost) potrebovali med 150 in 200 tisoč 
novih delovnih mest. Za razvoj gospodarske infrastrukture pa 
bi potrebovali dva do trikrat več sredstev, kot jih bomo imeli 
na voljo. 

Ob tem ne smemo pozabiti na ekološko problematiko. 
Onesnaženje zraka, vode, ponekje tudi prsti ter kar celih 
področij, npr. Zasavje, Šaleška dolina, Mežica, itd. je že dose- 
gla takšne razsežnosti, da zahtevajo odločne posege. Pa ne 
samo to, zahtevajo tudi ogromna 
sredstva. Pot ekološke sanacije je nesporno nujna, potrebna 
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in upravičena. Vendar se moramo jasno zavedati, da velika 
sredstva, ki bodo šla v ta namen - presoje potrebnih naložb 
v naslednjih letih, če ne upoštevamo zaprtja jedrske elek- 
trarne, se vrtijo okrog milijarde dolarjev, konkurirajo možno- 
stim (tudi okolju prijaznega) investiranja v tehnološki napre- 
dek, energetsko racionalnejše proizvodnje, izvoz itd. 
1) Analiza razvojnih možnosti, Zavod za družbeno planiranje, 
april 1990. 

Ob skromnih domačih možnostih za prestrukturiranje in za 
nov razvojni cikel v prehodnem obdobju bo veliko odvisno 
predvsem od tega, kakšne učinke lahko pričakujemo od tujih 
vlaganj in od sistemskih sprememb, zlasti pri privatizaciji. 
Materialne možnosti, o katerih je že bil govor, omejujejo 
zgornjo mejo njegove hitrosti. Zato je najverjetneje pričako- 
vati večje učinke šele v kasnejših letih. 

Tuja vlaganja so se v letu 1990 po ocenah Zavoda Republike 
Slovenije za družbeno planiranje precej povečala, glede na 
predhodno leto (s 157 mio DEM na okoli 350 mio DEM), 
vendar v masi, zlasti pa glede na razsežnosti neskladja med 
potrebami in domačimi možnostmi, še vedno ne pomenijo 
prav veliko. Realno je predvideti, da bo na več možno računati 
šele, ko bo najnižja točka krize že za nami, ko se bodo zadeve, 
tudi politične - v odnosu do Jugoslavije, toliko stabilizirale, da 
bo tako imenovani country risk, ki se v svetu še vedno meri za 
Jugoslavijo (le-ta pa je v očeh tujih investitorjev - glede varno- 
sti naložb izjemno nizko uvrščena), prišel na normalno raven. 
To pa verjetno še ne bo leta 1991. 

Če bo večji priliv tujega kapitala že v letu 1991, lahko 
računamo na vzpon že v letu 1992. Drugače bo prelom v dose- 
danjih negativnih gospodarskih gibanjih potreben z lastnimi 
silami in lastnimi sredstvi ter bo do bistveno večjega priliva 
tujega kapitala prišlo šele takrat, ko se bodo gospodarska 
gibanja zboljšala. 

V tem primeru bo prostor za prestrukturiranje in nov raz- 
vojni cikel treba iskati predvsem doma. Za to pa bo potrebna 
izjemno preudarna in selektivna politika. Potrebno bo ravno- 
težje med socialo in ekonomijo na eni strani, po drugi strani 
pa optimum v relaciji: prestrukturiranje - vlaganja v gospodar- 
sko infrastrukturo - vlaganja v ekološko sanacijo. 

Lahko rečemo, da bodo v letu 1991 in deloma v letu 1992 
prisotni negativni dejavniki, močnejše pozitivne učinke potez, 
ki se sprejemajo, pa bomo lahko pričakovali proti koncu leta 
1992, predvsem pa po tem letu. 

6. Za naslednje leto ali dve bi lahko, glede na to koliko 
bomo zmanjšanje jugoslovanskih trgov lahko nadomestili 
z izvozom, glede na to ali bo naša ekonomska politika stabili- 
zacijska (z majhnimi denarnimi možnostmi, s posledičnim 
nadaljevanjem nelikvidnosti, stečajev ipd.) ali pa bomo soci- 
alne in gospodarske probleme v sili začeli »reševati z denar- 
jem«, opredelili tri verjetne scenarije makroekonomskih 
dogodkov v letih 1991-1992. 

10. DRUŽBENI 
PROIZVOD -6,0 -5,0 -2,0 

0,0 

11. Osebna 
poraba prebival. -12,0 

Osebni dohodki 
- masa -17,0 
Osebni 
dohodek/zaposlen. -14,0 
12. Javna poraba 
skupaj 1,0 
(13+14) 
- udeležba celotne jav- 
ne porabe v očiščenem 
družbenem proizvodu 
(v %) 59,0 
13. Javna poraba v Slo- 
veniji skupaj (brez do- 
sedanjih -4,0 
obvez, do 
zveznega prorač.) 
od tega: 
- SPIZ -6,0 
Javna poraba (brez 
SPIZ) vtemi: -2,5 
- Sredstva za družbe- 
ne dejavnosti -14,0 
Sredstva za splošno 
porabo v repub. in obč. 4,0 
- Sredstva za financ, 
gosp. infrastr. in inter- 
vencije v gospodarstvo 22,0 
14. Dosedanje obvez- 
nosti do zveznega pro- 
računa 25,0 
- 50% dosedanjih ob- 
veznosti, namenjenih 
za financ, nalog, ki bi 
se prenesle v republ. 
20% dosedanjih obvez- 
nosti, namenjenih za 
minimalno financiranje 
federacije 
15. Razpoložljiva sred- 
stva za naložbe v os- 
novna sredstva -12,0 

11./A ll./B. 

-7,0 -5,9 -6,0 

-7,0 -6,0 -7,0 

-2,0 -2,0 -3,0 

-5,0 -2,0 -7,0 

59,0 59,0 56,0 

-5,0 -2,0 -7,0 

3,0 3,0 2,0 

-8,0 -4,0 -10,6 

-8,0 -4,0 10,5 

-8,0 -4,0 -10,5 

-8,0 -4,0 -10,5 

-5,0 -2,0 -7,0 

-5,0 0,0 5,0 

-3,0 

-3,5 

-1,5 

0,0 

59,0 

0,0 

4,0 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

0,0 

5,0 

- Realne stopnje rasti v % 

Ocena Razvojne možnosti 1991-1992 
1990   

I. II. III. 
scenarij scenarij, scenarij 

1. Izvoz blaga 
in storitev 8,0 
2. Prodaje v druge 
republike -15,0 
3. Ustvarjanje naložbe 
v osnovna sredstva -12,0 
4. Ugašanje podjetij 1) 
(število stečajev) 

5. Registrirani 
nezaposleni 
(v tisočih 
stanje konec I.) 55,4 
6. Rast zaposlenosti -3,5 
7. Stopnja 
brezposelnosti (v %) 5,2 
8. Stopnja rasti cen 
na drobno (dec./dec.) 104,6 
9. Posojilno-denarna 
politika 

-15,0 

10,0 

-10,0 
11./A ll./B 

9-10,0 

-10,0 

-5,0 0,0 5,0 5,0 
znatno povečanje zaustavitev 

povečanje števila plazu 
števila stečajev 

120 
-5,0 

105 
-4,0 

11,5 

85 
-3,0 

9,3 13,0 
zadržana zadržana ponovno 

rast rast v vzponu 
restrik- restrik- sproščena 
tivne tivna 

1) V letu 1990(do 31.12.1990) je bilo prijavljenih 119 stečajev 
podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 38,3 tisoč delavcev. 

Po prvem scenariju, ki bi pomenil nadaljevanje dosedanjih 
trendov (po eni strani nadaljevanje sorazmerno stabilnih 
denarnih okvirov in nizke rasti cen, po drugi strani pa nadalje- 
vanje upadanja prodaj v drugih republikah, česar ne bi mogli 
v celoti nadomestiti s povečanjem izvoza in pa nadaljevanje 
padanja sredstev za naložbe), bi lahko pričakovali 5% padec 
družbenega proizvoda (v prvem letu najverjetneje še nekoliko 
večjega), povečanje števila stečajev (sodimo, da bi se morala 
politika ustavljanja stečajev slej ko prej izroditi v inflacijsko 
politiko - scenarij III), in povečanje nezaposlenosti, ki bi konec 
leta 1992 dosegla 120.000 ljudi oziroma 13% delovne sile. 

Temu nasproten III. scenarij bi se uresničeval, če bi popu- 
stili pod težo sedanjih problemov in začeli reševati podjetja 
pred stečaji, socialne probleme in druge z ustvarjanjem prora- 
čunskih deficitov, ki bi se slej ko prej pokazali v inflaciji. To je 
scenarij, ki bi se mu morali z vsemi silami upreti. 

Vmesni II. scenarij pa je realno izvedljiv in zanj bi se morali 
zavzemati. Predlog razvojne politike in razvojne strategije je 
naravnan na ta scenarij. V svojem bistvu stabilizacijska poli- 
tika prvi pogoj za vodenje razvojne politike, izvozno narav- 
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nano strategijo kot absolutno prednostno strategijo v prvih 
dveh letih in strategijo prestrukturiranja kot osrednjo strate- 
gijo, ki je naravnana v ustvarjanje pozitivnih spodbudnih 
razmer za dobre, učinkovite, inovativne..,, ne pomeni pa pose- 
ganja države v posamezna podjetja in njihovo reševanje pred 
stečaji (torej umik sanacijske politike kot naše osrednje stra- 

tegije). Takšen pristop edini ponuja možnosti za bolj optimi- 
stične projekcije po letu 1992. 

V drugem scenariju sta tudi razčlenjeni varianti glede na 
delitveno politiko. Osnovni podvarianti ll/A je dodana varianta 
ll/B, ki pomenirestriktivnejšo delitveno politiko, to je zmanjša- 
nje javne porabe za tri odstotne točke. 

3: 
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SOCIALNA POLITIKA 

SOCIALNI PROGRAM ESA - 296 

Izhodišča, elementi in programi po področjih 

I. SOCIALNA POLITIKA 
Spremenjene družbene, politične in ekonomske razmere 

vplivajo na socialni položaj prebivalcev; istočasno pa socialni 
položaj prebivalcev zahteva spremembe v socialni politiki in 
ukrepih, s katerimi se socialna politika uresničuje. 

Socialna politika predstavlja sklop ciljev, načel, ukrepov in 
odločitev za zagotavljanje socialne integritete prebivalstva, 
njegove socialne varnosti in kvalitete življenja. Je neobhodna 
vzporednica ekonomski politiki in profitno usmerjenim 
gospodar skim subjektom. 

Na izvedbeni ravni sestavljata socialno politiko dve 
področji, ki opredeljujeta delovanje javnih služb: produkcija 
storitev in denarni prejemki prebivalstva. Funkcija, ki jo 
opravljajo javne službe je trojna: zadovoljevanje potreb po 
storitvah, odpravi janje socialnih disfunkcij družbenega raz- 
voja z zagotavljanjem socialne varnosti prebivalcem, in soci- 
alizacija. Vloga socialne politike nad izvedbeno ravnijo pa je 
v tem, da, na podlagi pozna vanja globalnih razmerij v družbi, 
strokovne podstati in jasno začrtane strategije družbenega 
razvoja, določi optimalna pravila delovanja ter obnašanja 
vseh subjektov in institucij v družbi, ki opredeljujejo njeno 
izvajanje. 

Socialna politika se ne oblikuje in ne deluje izolirano, pač 
pa se prepleta in součinkuje z drugimi področji delovanja 
države oziroma z različnimi politikami v okviru razvojne stra- 
tegije, ki učinkuje na položaj prebivalstva (fiskalni sistem, 
stanovanjska politika, politika zaposlovanja . . .)1 Hkrati se te 
prepletajo in součinkujejo s posameznimi področji ekonom- 
ske politike, ki s pravimi vzvodi lahko manjša negativne 
nasledke na socialnem področju in stimulira gospodarski 
razvoj. S svojimi ukrepi in učinki se lahko podpirajo, dostikrat 
pa je zaradi neusklajenosti posameznih politik tudi tako, da se 
skupni učinki celo zmanjšujejo. Zato nobena od posameznih 
politik ni sama sebi zadostna in ne more biti zaokrožena 
v celoti do te mere, da bi jo lahko šteli za »izdelano in 
opredeljeno« enkrat za vselej. Bistveno je, da se pri koncipira- 
nju politike in pri sprejemanju ukrepov izhaja iz podrobno 
razčlenjenega obsega in vsebine ele mentov, ki tvorijo posa- 
mezno politiko. 
Temelji in veljavna izhodišča za socialno politiko. 

V našem celotnem povojnem obdobju, je socialna politika 
temeljila na dveh načelih: egalitarnosti in iz dela izhajajoči 
socialni varnosti. Ljudem, ki socialne varnosti sebi in svoji 
družini niso mogli zagotavljati sami (zaradi razlogov kot so: 
bolezen, invalidnost, večje število nepreskrbljenih otrok itd.) 
pa je bila socialna varnost zagotovljena preko sistema solidar- 
nosti in vzajemnosti. Potrebe so se pretežno zadovoljevale 
kolektivno, z intencijo, da se čim več posameznikovih in 
družinskih funkcij podružbi. 

1. Od teh sta že sprejeti davčna zakonodaja in zakon o zapo- 
slovanju, v obrav navi je stanovanjska zakonodaja, v pripravi 
za obravnavo sta razvojna politika in proračun za leto 1991, 
pripravlja pa se ekonomska politika za leto 1991. 

Osnovna načela, utemeljena z Ustavo iz leta 1974, ki so 
veljala v preteklih letih, so bila: 

1. Delavci, delavni ljudje in občani v svojih osnovnih orga- 
niza cijah v celoti obvladujejo proces družbene reprodukcije 
in se za zadovoljevanje svojih potreb ustrezno organizirajo. 

2. Za zadovoljevanje potreb po storitvah javnih služb se 
organi zirajo v samoupravne interesne skupnosti, ki samo- 
stojno odločajo o programu in njegovem obsegu, za izvajanje 
programov pa tudi same zbirajo in razdeljujejo sredstva. 

3. Storitve javnih služb se izvajajo na od države organiziran 
način. 

4. Pravice za zagotavljanje socialne varnosti izvirajo iz delov 
nega razmerja. 

5. Vsak zaposleni prispeva sorazmerno enak delež. 
Realne temelje za taka načela so predstavljali: polna zapo- 

slenost in absolutno visok delež aktivnega prebivalstva, pred- 
vsem zaradi visokega deleža zaposlenih žensk. Poleg tega pa 
je tem načelom botrovala tudi ideološko in politično uteme- 
ljena utopija o možnosti kolektivnega razvoja družbene zave- 
sti ter s tem tudi možnost kolektivnega načina zadovoljevanja 
potreb. 

Sistem samoupravnih interesnih skupnosti se je od svoje 
uvelja vitve z Ustavo 1974 naprej samo dograjeval na danih 
izhodiščih, ni pa se prilagajal materialnim možnostim, oz. ni 
podpiral eko nomske učinkovitosti. Zato se je pokazala nuj- 
nost prenosa finan ciranja javnih služb na državni proračun, 
saj je bil izstavljen račun za gospodarsko zmožnost previsok, 
sistem neučinkovit in njegovo funkcioniranje predrago. 

S prenosom v proračun in s tem tudi v odločanje v parla- 
mentu, je bilo omogočeno dvoje: globalen vpogled v strošek 
in njegovo omejevanje v okvir zaključene bilance. Zbiranje in 
razdeljevanje sredstev je prevzela država preko svojih ustrez- 
nih organov in služb, obseg sredstev pa določa višina prora- 
čuna, o katerem odloča skupščina. Ker pa so bile javne službe 
umeščene v okvir v nespremenjeni obliki, obsegu in pravilih, 
se je povečala obreme nitev gospodarstva ali pa se nekatere 
naloge financirajo brez proračunskega pokritja. 

Ob prenosu na proračun in v pristojnost države je bilo 
organiza cijsko spodkopano načelo, po katerem so uporab- 
niki prav tako pomemben in konstitutiven element sistema; 
obstojati bi morale možnosti organiziranih oblik za njihovo 
sodelovanje. Neprimerno je, da bi sistem javnih služb v celoti 
regulirala država in da uporabniki (prebivalci, starši, pacienti) 
ne bi imeli možnosti vplivanja na organizacijo, plačevanje in 
izvedbo storitev. Referenčni okvir za večino potreb po stori- 
tvah namreč predstavi jajo lokalne skupnosti in v njih razple- 
tene socialne mreže, ki morajo dobiti ustrezno organizacijsko 
in institucionalno prešli kavo na vseh ravneh sistema. 

Tako bi morali izvedbeni segment predstavljati, poleg 
države in od nje ustanovljenih javnih služb, na eni strani 
podjetja in gospodarske organizacije, ki morajo ohraniti tisti 
del socialne funkcije, ki je neobhoden za ustrezno obravnava- 
nje človeških resursov kot enega temeljnih produkcijskih 
tvorcev in družbenoekonomskega razvoja, na drugi strani pa 
tudi družbene institucije, humanitarne organizacije, društva, 
skupine državljanov in posamezniki. Pri tem je treba oživiti in 
legalizi rati tudi tiste humanitarne organizacije, ki v preteklo- 
sti niso smele delovati oziroma so delovale skrivoma. 

Nova izhodišča 
Spremembe v političnem in ekonomskem sistemu so vzrok 

in posledi ca spremenjenega vrednostnega sistema v naši 
družbi pa tudi v njenem okolju. Označujejo ga individualnost, 
pluralnost, demokratičnost, pravnost in iz njih izpeljane zah- 
teve po enakih možnostih, ekonomski učinkovitosti in dere- 
gulaciji. Poleg teh ostajajo v vrednostnem sistemu še vedno 
vrednoti solidarnosti in vzajemnosti, ki sta splošni vrednoti in 
konstitutivna elementa civilizacije v tem prostoru in ju ne 
moremo pripisovati samo določenemu ideološko političnemu 
sistemu. 

Spremenjeni družbeni odnosi narekujejo tudi novo oprede- 
litev socialne politike, ki bo egalitarne vrednote zamenjala za 
pravičnost in svobodo, pravice iz dela pa zamenjala za pravice 
iz osebnega in družinskega položaja posameznika. V temelje 
nove državnosti je zato treba vtkati nova izhodišča socialne 
politike, ki bodo omogočila njeno vodenje po treh osnovnih 
merilih: social nem, razvojnem in gmotnem. 

Izhodišča na novo opredeljene socialne politike bodo med- 
sebojne odnose in razmerja med državljani, javno službo in 
državo urejala po naslednjih načelih: 

1. Socialno varnost si mora posameznik zase in za svojo 
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družino v skladu s svojimi sposobnostmi zagotoviti sam. 
Naloga države pa je, da za to ustvari ustrezne pogoje. Pri tem 
mora omogočati in vzpodbujati različne oblike organiziranja 
in izvajanja programov tudi izven javnih služb. 

2. Država v okviru proračuna in parlamentarno sprejete 
razvojne politike, oblikuje nacionalne programe, ki vsebujejo 
denarne prejemke, storitve in ustrezno institucionalno mrežo. 
Nacionalni programi morajo zagotoviti minimalno socialno 
varnost ljudi (socialna komponenta) in vključevati razvojne 
cilje in vzpodbude (razvojna komponenta). 

3. Proti znanim rizikom in tistimi, ki so predvidljivi, se mora 
posameznik, ki je zaposlen ali ima redne vire prihodkov, 
obvezno zavarovati in si na tej podlagi zagotoviti socialno 
varnost. 

4. Država zagotavlja socialno varnost tistim posameznikom, 
ki si je sami ne morejo zagotoviti. Pri tem se upoštevata načeli 
solidarnosti in vzajemnosti. 

S socialno politiko na takšnih temeljih odstopamo od 
načela skupnih potreb, ki so nad potrebo posameznika, in od 
kolektivne ga, uniformnega načina zadovoljevanja potreb, ki 
je pomenil ekskluzivizem institucij, v ekonomskem smislu pa 
monopol institu cij in zaposlenih v njih. Država, ki je praktično 
delovala preko samoupravnih interesnih skupnosti, ne bo več 
predpisovala načinov zadovoljevanja potreb, temveč z zako- 
nodajnimi, organizacijskimi ter drugimi ukrepi dopuščala in 
podpirala različne načine in tako omogočala posameznikom, 
da bodo lahko obvladovali svoj razvoj bodisi sami, bodisi 
v povezavi z drugimi, s katerimi jih bodo družili različni skupni 
interesi. Posameznik tako prevzema novo vlogo, ki pomeni 
večjo odgovornost in dolžnost za njegovo social no varnost, 
zdravje, izobrazbo, vzgojo otrok itd. Država pa skrbi za zado- 
voljevanje tistih potreb, ki so temelj nacionalnemu razvo ju in 
identiteti naroda, ter vpliva na reševanje temeljnih dis funkcij 
družbenega in osebnega razvoja. Socialna politika se tako 
vodi na dveh ravneh: z nacionalnimi programi država 
s pomočjo ustreznih instrumentov skrbi za to, da ima vsak 
človek zago tovljeno določeno raven materialne in socialne 
varnosti, zdravstvenega varstva, izobrazbe, otroškega varstva 
itd.,zado voljevanje potreb, ki so nad tako določenimi pro- 
grami pa država prepušča in omogoča posamezniku in zainte- 
resiranim skupinam, da jih zadovoljujejo sami na način, ki jim 
najbolj ustreza. 

Predstavljena načela zahtevajo razdelavo in opredmetenje 
do ravni posameznega pravila. Predvsem velja to za davčno 
zakonodajo, ki mora biti eden od instrumentov socialne poli- 
tike, in za opredeli tev funkcije ter dometa državnega prora- 
čuna. Kljub temu, da spre membe, ki bi nastale ob vpeljavi 
tako utemeljenih pravil v začetku ne bi v globalu zmanjšale 
obsega sredstev, ki se izdvaja jo v obliki socialnih prejemkov, 
saj demografske in zaposlitvene projekcije, ki so tukaj pred- 
stavljene predvidevajo znatno povečanje upravičencev, je 
tako preoblikovanje temeljnih izhodišč nujno za normalno 
funkcioniranje države in za omogočanje posa mezniku in 
njegovi družini, da v večji meri in z lastno odgovor nostjo 
skrbijo za lastno socialno varnost. 
Osnove 

Osnova socialne politike so prebivalci in z njimi povezani 
fenom eni. Večinoma se sicer predpostavlja, da se prebival- 
stvo v krat kem časovnem obdobju bistveno ne spreminja. 
Znotraj prebivalstva pa se število prebivalcev v določenih 
skupinah spreminja tako v obsegu kot v deležu, kar ima že 
samo po sebi neposreden vpliv na potrebe ali na zahteve po 
ukrepanju v ekonomski in socialni politiki. 

Sedanje stanje in predvidevanja za prihodnost kažejo, da so 
se, in se bodo tudi v prihodnje, razmerja med posameznimi 
kategorija mi prebivalstva v Sloveniji bistveno spremenila. 
Poleg povečanega števila brezposelnih in z demografsko 
strukturo pogojenega večanja števila upokojencev, se spremi- 
nja tudi stratifikacijska struktura družbe. Ta se kaže v poglab- 
ljanju družbene neenakosti, v večanju socialne razdalje med 
višjimi in srednjimi sloji, približevanju slednjih nižjim in v soci- 
alni marginalizaciji tudi tistih skupin prebivalstva, ki so si do 
sedaj lahko še same zagotavljale socialno varnost. Vse te 
spremembe bodo direktno pogojevale manevrski prostor 
socialne politike. 

Bistveni element socialne politike so pravila, ki veljajo za 
sprožitev ukrepov v socialni politiki. Del teh pravil sproža 
izvajanje programov v javnih službah, drugi del pa je povezan 

s pravicami,ki so v največji meri individualizirane pravice do 
določene vrste denarnega prejemka. Njihove kvantitativne 
posle dice so seštevek vrednosti programov in števila udele- 
žencev ter števila upravičencev za posamezno vrsto denar- 
nega prejemka in njegovega denarnega obsega. 

Pri denarnih prejemkih bodo, zaradi naraščajoče brezpo- 
selnosti ter zelo velikega bremena vzdrževanih prebivalcev in 
upokojen cev, prebivalci in gospodarstvo Slovenije izdatke na 
osnovi socialnih pravic v sedanjem obsegu zelo težko prene- 
sli, če jih ne bodo prerazdelili in spremenili temeljev in ele- 
mentov socialne politike. 

V vseh sistemih je eden od bistvenih elementov socialne 
politike tudi fiskalna ureditev, oziroma davčna zakonodaja. 
Dosedanja davčna ureditev ni vsebovala socialne in redistri- 
bucijske vloge neposrednih dajatev v davčnem sistemu, saj so 
bile posamezne vrste dohodkov obremenjene s posamičnimi 
dajatvami (davki in prispevki) po proporcionalnih stopnjah, ne 
glede na višino dohod ka oziroma dejansko ekonomsko moč 
zavezanca ter njegov socialni položaj. V manjši meri je v tej 
smeri deloval le davek od skupne ga dohodka občanov, ki pa 
je zajel le ozek krog zavezancev z najvišjimi dohodki, saj je ta 
davek plačevalo le okoli 4000 zavezancev letno. 

Z uvedbo dohodnine kot sintetičnega davka se zamenjuje 
dosedanje cedularno obdavčevanje posameznih virov 
dohodka, poleg tega pa so bili, skladno z novim konceptom 
financiranja javne porabe, v davek transformirani tudi dose- 
danji prispevki iz bruto osebnih dohodkov za financiranje 
družbenih dejavnosti, razen prispevkov za zagotavljanje sred- 
stev za pokojninsko in invalidsko zavaro vanje, zdravstveno 
varstvo in zaposlovanje. Socialna in redistri bucijska vloga 
dohodnine, in davka od osebnih prejemkov kot med letne 
akontacije dohodnine, je vsebovana v progresivnih stopnjah 
ter v sistemu olajšav in oprostitev, ki so opredeljene s tem 
zakonom. 

Uglašenost z evropskimi merili urejanja 
Socialna politika in socialni program, ki izhaja ali temelji na 

zakonodaji je bil v pretežni meri že dosedaj suverena pravica 
slovenske republike. Enotna in skupna izhodišča te politike 
so bila določena za celo Jugoslavijo samo s sistemskimi 
zakoni. V njihovem okviru pa je Slovenija imela na mnogih 
področjih popol noma svoje rešitve in ima tudi precej dru- 
gačno izhodiščno stanje. V prihodnosti bodo tudi sistemski 
zakonodajni temelji samo slov enska suverena pravica, zato 
lahko, na prvi pogled, socialno politiko v celoti določamo 
sami. Toda kljub temu upoštevajmo, da bo treba bodočo 
socialno politiko, ki opredeljuje pravice posa meznika in dolž- 
nosti države, temeljiti na njegovih (to je posa meznikovih) 
pravicah. Le-te so pa v veliki meri opredeljene in utemeljene 
z mednarodno pravnimi akti o pravicah posameznika. Zato bo 
tudi pri koncipiranju slovenskega »socialnega programa« 
potrebno ubrati podobno pot, kot so jo ubrale države evrop- 
ske sk upnosti; prizadevajo si, da bi svoje socialne politike 
harmonizi rale, istočasno pa zadržale možnost sprejemanja 
takšnih inštrumentov, ki so prilagojeni vsaki posamezni državi 
oz. odgo varjajo družbeni in ekonomski stvarnosti v posa- 
mezni državi. 

II. SOCIALNI PROGRAM 
Socialni program države lahko najkrajše opredelimo kot: 
1. Aktivnosti, ki jih opravljajo od države ustanovljene, 

organi zirane in plačane službe, 
2. Pravice, ki pomenijo za prebivalca dostop do storitve ali 

denarni prejemek, 
3. Pravila, na podlagi katerih se pravice uveljavljajo in izvaja 

jo. 
4. Ukrepe na drugih področjih, ki vplivajo na socialni položaj 
in razvoj posameznika. 

Institucionalna mreža, ki zagotavlja izvajanje socialnega 
progra ma, mora biti prilagojena geografskim značilnostim in 
stopnjam razvitosti posameznih območij. 
Sedanje značilnosti 

1. Prebivalci imajo na podlagi veljavnih določb nemalo 
pravic. Pravila za pridobitev pravice ali za določitev njene 
višine v denarju se še niso spremenila. 2. Na področju denar- 
nih prejemkov postaja razmerje med uresničenimi pravicami 
oz. njihovo skupno vrednostjo in material nimi možnostmi vse 
bolj neznosno. V državi Sloveniji so njeni prebivalci v letu 
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1990 zaslužili okroglo 850 tisoč povprečnih plač in prejeli 
okroglo 360 tisoč povprečnih plač kot pravico. 

Sedanja razmerja med višino denarnega prejemka in čistim 
osebnim dohodkom so za večji del denarnih prejemkov pre- 
bogata; so posled ica prejšnjih odločitev ter neobstoječe oz. 
neusklajene skupne politike. Zato bo potrebna takojšnja in 
temeljita intervencija v tem delu socialne politike. 

Izolirane aktivnosti na tem področju ne bodo takoj spreme- 
nile obsega upravičencev, ki se pojavljajo kot koristniki pravic 
ali storitev oz. udeležencev programov na področju socialne 
politike. Zato bodo uporabljeni ustrezni razvojni vzvodi 
v okviru ekonomske politike. Dodatno vzpodbudo tako konci- 
piranim pogojem za nov gospodarski razvojni ciklus, bodo 
prispevala tudi interventna poseganja države v vzpodbujanje 
in neposredno stimuliranje razvo ja posameznih dejavnosti 
oz. gospodarskih subjektov. 

Vedno manj ljudi je zaposlenih, kar bi se moralo prej ali slej 
pokazati kot večanje povprečnega čistega osebnega dohodka 
na zaposlenega. S sedanjimi pravili, za določanje višine 
denarnih prejemkov, zagotovljena udeležba pri delitvi tega 
povečanja pome ni, da bi morali denar, ki bi ga sicer lahko 
v večji meri dali za čiste osebne dohodke in s tem lajšali 
razvojni preboj, enakomerno razdeliti med zaposlene in tiste, 
ki od države dobivajo denarne prejemke. 

Zato vezava na povprečni čisti osebni dohodek in njegovo 
rast, kot osnova za opredeljevanje pravil o višini pravic ni več 
prim erna. Nova sistemska zakonodaja bo morala uveljaviti 
drugačne osnove za izračunjavanje višine prejemkov in pred- 
vsem za njihovo valoriziranje. 

Pri gibanju osebnih dohodkov in gibanju cen so štiri med 
seboj različne možnosti: enakomerno povečevanje inflacije, 
hiperinfla cija, zmanjševanje inflacije ali odsotnost inflacije. 
Za valori zacijske mehanizme se postavljajo problemi samo 
pri prvih treh možnostih. 

Večina valorizacijskih mehanizmov je bila dobro prilago- 
jena za prvo možnost - to je za enakomerno povečevanje 
inflacije. Zato so osebni prejemki za leto 1985 v svojem 
realnem izrazu ohranjali enako razmerje do čistega osebnega 
dohodka. V letu 1985 pa se razmerje praktično pri vseh 
prejemkih, zaradi inflacije že poslabšalo. Zato so bila v letu 
1986 sprejeta nova valorizacijska pravila, ki pa so (skupaj 
z drugimi pravili o povečevanju osebnih prejemkov) pripeljala 
do spremenjenega razmerja v prid osebnih prejemkov. V letu 
1989 pa so se razmerja z vidika osebnih prejem kov, razen za 
pokojnine, zopet poslabšala. 

V letu 1990 je prišlo pri vseh osebnih prejemkih do izboljša- 
nja v razmerju do čistega osebnega dohodka, ker so v tem 
letu poračuni in prenosi iz leta 1989 bistveno dvignili osnove 
za osebne pre jemke, ob tem, da se je inflacija v tem letu 
zniževala. To velja tudi za pokojnine, ki imajo nekoliko nižje 
celoletno razmerje kot lansko leto samo zaradi tega, ker 
v decembru še niso mogli izplačati, sicer z zakonom določe- 
nega poračuna. 

Orientacija 
Za politiko osebnih prejemkov je najbolj bistveno razmerje do 
osebnega dohodka. Zato bodo morali imeti vsi valorizacijski 
mehanizmi vgrajeno klavzulo o najvišjem možnem razmerju, 
ki se lahko z valorizacijo doseže. 

Ob takšni spremembi pravil pa bo nujno potrebno spreme- 
niti tudi pravila, ki so varovalka za takšno višino prejemkov, 
ki še omogoča najnižjo (na novo dogovorjeno) raven oseb- 
nih ali družinskih denarnih prejemkov. S temi pravili bomo 
morali bolj podpreti ogroženo prebivalstvo in mu, posle- 
dično, nameniti več sredstev. 

Socialni program ima svoje največje finančne posledice pri 
denar nih prejemkih. Nič manj pomemben v mnogo primerih 
pa bolj učinkovit in tudi bolj potreben je tisti del socialnega 
programa, ki prek aktivnosti v raznovrstne zdravstvene, izo- 
braževalne, socialnovarstvene, socializacijske in druge pro- 
grame vključuje ogrožene skupine prebivalstva, tudi tiste, ki 
so sicer prejemniki denarnih prejemkov iz proračuna. S tega 
stališča so najbolj pomembni programi, ki vzpodbujajo in 
omogočajo, da si ljudje v kar največji meri sami začnejo 
popravljati svoj socialni in finančni položaj ter tisti programi, 
ki vključujejo ljudi v različne skupine na podlagi njihovih 
interesov ali potreb. 

Za takšne vrste programov v nadaljevanju ni tako podrob- 

nih prika zov kot za programe denarnih prejemkov. Sedanji 
način njihovega izvajanja, ki v največji meri poteka v javnih 
službah se mora v kontekstu vsega zapisanega tudi ustrezno 
spremeniti in predvsem podpirati omenjene cilje. To velja tudi 
za standarde zagotovlje nih programov storitev družbenih 
dejavnosti, ki se morajo prila goditi spremenjenim okvirom.2 

Vpliv sprememb davčne zakonodaje na socialni program 
Davčna zakonodaja s svojimi redistribucijskimi učinki spre- 

minja nekatera razmerja in osnove v socialni politiki in zato 
vpliva na socialni program. 

Zakon o dohodnini predvideva vrsto olajšav, kot zmanjša- 
nje osnove za dohodnino, pri tem pa imajo posamezne olaj- 
šave izrazito so cialni karakter: 

- zmanjšanje osnove v višini letnega poprečnega osebnega 
dohodka za invalide s 100% telesno okvaro; 

- zmanjšanje osnove za 8% poprečnega osebnega 
dohodka za zave zance, ki so dopolnili 65. leto starosti; 

- zmanjšanje osnove za dohodnino do 10% tudi za sredstva 
vložena za nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripo- 
močkov ter v zdravljenje in rehabilitacijo v zdravstvenih in 
zdraviliščih za zavezanca in vzdrževane družinske člane. 

Poleg progresivnih davčnih stopenj je najpomembnejša 
novost priznavanje olajšav za vzdrževane družinske člane 
vsem davčnim zavezancem. Olajšava je opredeljena kot 
zmanjšanje osnove za dohodnino. 

Olajšave tudi močno znižajo poprečne stopnje dohodnine 
v primer javi z bruto osebnimi dohodki, saj se pri zavezancu 
s poprečnim osebnim dohodkom poprečna davčna stopnja iz 
16,8% (če ne uveljavi nikakršne olajšave), zniža pri enem 
otroku na 14,6% pri dveh otrocih na 11,8% in treh otrocih na 
8,4%. 

Zakon nadalje opredeljuje osebne prejemke, ki niso pred- 
met oddavčevanja, pretežni del le-teh pa ima izrazit socialni 
karak ter: 

- prejemki iz naslova socialnovarstvenih pomoči; 
- prejemki iz naslova nadomestila za invalidnost; 
- dodatki za pomoč in postrežbo; 
- prejemki za občasno ali začasno nego oziroma pomoč 

invalidom; 
- prejemki za delo med rehabilitacijo; 
- dodatki in priznavalnine izplačane udeležencem NOV; 
- prejemki po predpisih o pravicah vojnih in mirnodobskih 

vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne; 
- štipendije itd. 
Upoštevaje davčne stopnje in olajšave ter distribucijo zave- 

zancev po plačilnih razredih ocenjujemo, da bo po uveljavitvi 
nove davčne zakonodaje dohodkovni položaj za okoli 70% 
zavezancev ostal nespremenjen oziroma se bo celo izbolj- 
šal v primerjavi s dosedanjim davčnim sistemom. Ocenju- 
jemo, da bodo samo sredstva iz naslova olajšav za vzdrževane 
družinske člane predstavljala v globalu Slovenije okoli 3 mili- 
jarde din. 

Nova davčna zakonodaja namenja posebno pozornost tudi 
zaposiovan ju invalidov. Tako so organizacije, če zaposlujejo 
več kot 40% invalidov oziroma izvajajo poklicno usposablja- 
nje in zaposlovanje invalidov, v skladu s posebnim zakonom, 
v celoti oproščene davka od dobička in davka za izplačane 
osebne dohodke. V letu 1991 podjetja za zaposlovanje invali- 
dov prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje (tako prispevke deloda- 
jalca kot prispevke delojemalca) obračunajo in odvedejo na 
posebni konto ter ta sredstva uporabijo za materialni razvoj 
teh podjetij. 

Pravnim osebam, ki so zavezanci za plačilo davka od 
dobička, se plačilo obračunanega davka zniža za 15% izplača- 
nih osebnih dohod kov invalidov. Zakon o dohodnini pa 
predvideva, da se zavezancem, ki zaposlujejo osebe po pred- 
pisih o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, zniža 
odmerjeni davek od dohodkov in dejavnosti za 30% izplača- 
nih osebnih dohodkov invalidnim osebam, če zapos luje inva- 
lide s 100% telesno okvaro ali gluhoneme osebe pa se olaj- 
šava poveča na 50% izplačanih osebnih dohodkov tem 
osebam. 

Invalidu, ki ne zaposluje delavce, se zniža odmerjeni davek 

2. V pripravi so ustrezni novi sistemski zakoni za posamezna 
področja družbenih dejavnosti. 
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od dohodkov iz dejavnosti za znesek, ki je enak 30% povpreč- 
nega enoletnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega 
v Sloveniji v preteklem letu. Kolikor je zavezanec invalid 
s 100% telesno okvaro oziroma je gluhonema oseba, se ta 
olajšava poveča na 60% povprečnega letenga osebnega 
dohodka v preteklem letu. 

Davčna zakonodaja je usmerjena tudi v pospeševanje 
zaposlovanja drugih kategorij brezposelnih, ki so težje 
zaposljive, saj se davčnemu zavezancu (fizični ali pravni 
osebi), ki v poslovnem letu za nedoločen čas zaposli priprav- 
nike, iskalce prve zapos litve ali druge delavce, ki so bili pred 
tem več kot dve leti prijavljeni pri službi za zaposlovanje, 
zmanjša davek (iz dejav nosti oziroma od dobička) za 15% 
izplačanih osebnih dohodkov teh zaposlenih za prvo leto 
njihove zaposlitve.3 

III. SOCIALNI PROGRAMI PO PODROČJIH 

A. SOCIALNI PROGRAM NA PODROČJU DELO 
IN ZAPOSLOVANJE TER INVALIDSKEGA 
IN POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Politika osebnih dohodkov 

Delo in na njegovi podlagi pridobljen zaslužek ostaja pre- 
vladujoča osnova za zagotavljanje socialne varnosti posa- 
mezni ka, pa tudi eden od virov za financiranje družbene skrbi 
za nezaposlene. Delavčev osnovni osebni dohodek, določen 
v njegovi individualni pogodbi o delu, načeloma ne bo nižji od 
izhodiščnega osebnega dohodka za ustrezen tarifni razred, 
kot je to opredelje no v kolektivni pogodbi. Delodajalec ozi- 
roma podjetje ali zavod, v katerem je delavec zaposlen, nepo- 
sredno zagotavljata delavcu izplačilo osebnega dohodka; 
položaj podjetja na trgu pa ni odvi sen le od uspešnosti 
njenega poslovodstva, ampak je pogojen predvsem z razme- 
rami v okolju, med drugim tudi z ukrepi eko nomske politike. 

Država sistemsko posega v izplačevanje osebnih dohodkov 
delavcev preko republiškega zakona o zajamčenih osebnih 
dohodkih in more bitno novo sprejetih republiških zakonov 
na posameznih področjih. Ohranja tudi interventno zakono- 
dajo na tem področju, ki je nujna za omejevanje osebne 
porabe ob doseženih ekonomskih rezultatih. Zakon o zajam- 
čenih osebnih dohodkih določa, da je delavcu, ki dela polni 
delovni čas in dosega normalne rezultate zajamčen osebni 
dohodek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost. Zajam- 
čeni osebni dohodek določi Izvršni svet po predhodnem mne- 
nju sindikatov in Gospodarske zbornice praviloma dvakrat 
letno. Pri določanju zneska Izvršni svet upošteva vrednost 

3. Vrste oprostitev, ki so navedene v zakonu so: v višini 8% 
poprečnega letne ga osebnega dohodka za vsakega vzdrževa- 
nega družinskega člana. Dodatno je za vzdrževane otroke 
predvideno 2% progresivno povečevanje olajšave za vsakega 
nadaljnjega otroka, tako, da znašajo olajšave za enega vzdr- 
ževanega otroka 8% poprečnega (bruto) osebnega dohodka, 
za dva otroka skupno 18%, za tri otroke 30% itd. Za otroke, ki 
nadaljujejo šolanje v kraju izven stalnega bivališča se olajšava 
poveča za 4% poprečnega letnega osebnega dohodka, za 
otroke motene v telesnem in duševnem razvoju znaša olaj- 
šava 20%, za trajno nezmožne pa 50% poprečnega letnega 
osebnega dohodka. Ker je olajšava za vzdrževane družinske 
člane določena v odstotku od poprečnega letnega bruto 
osebnega dohodka, osnova za dohodnino pa je določena kot 
bruto dohodek zmanjšan za prispevke za social no varnost, 
pomeni ta olajšava pri zavezancu s poprečnim osebnim 
dohodkom pri enem vzdrževanem otroku ali drugem družin- 
skem članu dejansko zmanjšanje dohod nine za 13.3%, pri 
dveh vzdrževanih otrokih za 29.9% in pri treh otrocih 49.9%. 
Pri zavezancu, ki dosega n.pr. le polovico poprečnega oseb- 
nega dohodka pa predstavljajo te olajšave zmanjšanje dohod- 
nine pri enem vzdrževanem otroku za 20.9% pri dveh otrokih 
47% in pri treh otrocih kar za 78.3%, tako da bi v takem 
primeru tak zavezanec v celem letu plačal le 1.846 din davka 
(ob pred postavki poprečnega letnega bruto osebnega 
dohodka 116.800 din). Zavezanec, ki dosega poprečni osebni 
dohodek, nima vzdrževanih družinskih članov in ne bo izkori- 
stil olajšav iz 7.člena pa bo v celem letu iz bruto osebnega 
dohodka (pretežno v obliki akontacij preko davka od osebnih 
prejemkov) plačal 19.666 din. 

košarice minimal nih življenskih potrebščin, gibanje osebnih 
dohodkov ter doseženo stopnjo produktivnosti dela. 

Izplačilo zajamčenega osebnega dohodka tudi v tej zakon- 
sko določeni višini, je potrebno zagotoviti iz sredstev podjetja 
oziroma zavoda. 

Zajamčeni osebni dohodek delavca je v veljavnih zakonih 
na področju socialnega varstva opredeljen tudi kot najnižji 
možni znesek nadomestila osebnega dohodka za čas bolni- 
ške odsotnosti, brezposelnosti, porodniškega dopusta ipd. 
Ta veljavni sistem z izenačevanjem višine najnižjega mož- 
nega prejemka pri delavcih, ki delajo, in delavcih, ki začasno 
iz objektivnih vzrokov ne delajo, destimulativno vpliva na 
pripravljenost delavcev za delo. Ta vidik se zaostruje še bolj 
ob dejstvu, da je najnižji znesek kot nadomestilo s strani 
države zagotovljen, kot osebni dohodek za delo pa s strani 
podjetij ni vedno zagotovljen. Zato je v zakonu o zajamčenem 
osebnem dohodku nova določba, ki določa, da zajamčeno 
nadomestilo ne more biti nižje od 80% zajamčenega oseb- 
nega dohodka. Pri določanju zajamčenega osebnega 
dohodka bo Izvršni svet upošteval, da mora zajamčeno nado- 
mestilo prejemniku zagotavljati materialno in socialno var- 
nost. 

Politika zaposlovanja 
Na področju dela in zaposlovanja potrebuje Slovenija 

v sedanjem trenutku poseben socialni program iz več razlo- 
gov, od katerih je uvodoma potrebno izdvojiti najmanj dva. 
Prvi se navezuje na spremembe v ekonomskem sistemu, ki 
posledično uvajajo trg delovne sile. Prehod iz razmer dogo- 
vorenega v razmere tržnega gospodar jenja povečuje soci- 
alno negotovost zaposlenih, pritiska na od pravljanje podza- 
poslenosti in povečuje število ljudi, ki so brez zaposlitve. Še 
do nedavni videz zadovoljive delovne blaginje, ki je temeljil na 
skoraj polni zaposlenosti, vse bolj izginja. Negativne družbe- 
nosocialne posledice, do katerih že prihaja, imajo svoj 
osnovni razlog v spremembah na tržišču dela. Zato je 
potrebno nanj usmeriti socialnorazvojne ukrepe, ki bodo pre- 
hod iz netržnih v tržne razmere v prihodnje podpirali in 
pospeševali. 

Drug razlog so aktualne gospodarske razmere, ki jih ozna- 
čuje finančna šibkost slovenskega gospodarstva, izrazito 
skromna investicijska dejavnost, težavna sanacija in reorgani- 
zacija velikih gospodarskih sistemov, pa tudi številni stečaji in 
likvi dacije podjetij. Krizne razmere probleme na tržišču dela 
dodatno zaostrujejo, saj izpostavljajo dolgoročnejši problem 
pomanjkanja delovnih mest in s tem nevarnost nadaljnjega 
naraščanja števila brezposelnih v množično brezposelnost. 
Možnost, da velika brezpo selnost zaradi premajhnega pov- 
praševanja postane tudi realen pojav skozi daljše obdobje, je 
toliko večja, kolikor bolj je njeno razreševanje prepuščeno le 
strateškim ukrepom v okviru ekonomske, kreditnomonetarne 
in davčne politike. Nedvomno imajo sstrateški programi 
gospodarske sanacije in oživitve srednje in dolgoročne, ne 
morejo pa imeti pomembnejših kratkoročnih učinkov na novo 
zaposlovanje. Zato je v obdobju, ko bo pomanjkanje delov nih 
mest najbolj akutno, potrebno poleg vzpodbujanja gospodar- 
ske ga razvoja, ki ustvarja novo delo, z neposrednim posega- 
njem na trg dela stimulirati nastajanje novih delovnih mest 
in s tem širiti zaposlitvene možnosti. Bolj kot doslej bo 
potrebno izkoriščati tudi možnosti, ki jih ponuja delovna in 
druga zakono daja ter probleme presežnih delavcev razreše- 
vati z delitvijo produktivnih delovnih mest med dva delavca 
(job-sharing), z večjim obsegom zaposlitev za čas, krajši od 
polnega (part-time) ter s postopnim upokojevanjem. 

V takšnih razmerah se po eni strani kaže potreba po tem, da 
zagotavljamo sistem socialne varnosti delavcev, ki mu je 
podlaga zavarovanje za primer brezposelnosti, po drugi strani 
pa potreba po uvajanju ukrepov in programov t.i. aktivne 
politike zaposlo vanja, s katerimi bomo zagotavljali pogoje in 
priložnosti za delovno angažiranje ljudi ter za samoiniciativno 
razreševanje problemov, ki posameznike in celotne družbene 
skupine eksistenčno ogrožajo. Takšno temeljno razmejitev 
poznajo vse tržne ekonomije, pri čemer ob sredstvih, zbranih 
po zavarovalniškem načelu, namen jajo za regulativne ukrepe 
na tržišču dela, tj. za obvladovanje cikličnih nihanj in odprav- 
ljanje disfunkcij ekonomskega sistema, del proračunskih 
sredstev iz davčnih virov. 

Med ukrepi aktivne politike zaposlovanja se pojavljajo tudi 
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javna dela, ki pri nas predstavljajo novo obliko občasnih in 
začasnih del za brezposlene. Trenutno potekajo v več eksperi- 
mentalnih skupinah. Na osnovi teh preizkusov in zakonskih 
določil bodo razširjena v vse družbenopolitične skupnosti, ki 
bodo izkazale potrebo in pripravljenost za izvajanje. 

Za javna dela je značilno, da morajo biti razpisana po 
določenih kriterijih, dostopna vsem nezaposlenim in ne 
morejo vsebovati rednih programskih aktivnosti organizacij 
oziroma delodajalcev. V okviru javnih del bo dana posebna 
pozornost programom, ki bodo usposabljali brezposelne za 
raziične vrste domačih obrti in druge oblike dopolnilnega 
dela, preko katerih bo posameznikom dana tudi možnost za 
prehod med samozaposlene. 

Sistem zagotavljanja socialne varnosti delavcev za primer 
brezpo selnosti je bil v zadnjih dveh letih dograjevan, v letu 
1991 pa bo zajemal tudi nekatere vidike razreševanja statusa 
podzaposle nih delavcev. Poleg tega so v programu zajeti še 
ostali ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se deloma že 
izvajajo, celovito pa jih opredeljuje nova zakonodaja. Gre za 
zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti, s katerim opredeljujemo tako sistem zavarovanja za pri- 
mer brezposelnosti kot osnove za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja oziroma pospeševanje zaposlovanja 
brezposelnih. 

Socialno varstvene pravice iz pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja 

Osnova za zagotavljanje socialne varnosti upokojencev in 
delovnih invalidov je v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju. Do nje so upravičene osebe, ki so bile določen čas 
vključene v zavarovanje in izpolnjujejo predpisane pogoje. 
Sredstva za izvajanje zavaro vanja se zagotavljajo s prispevki 
zavarovancev in delodajalcev. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zgrajeno na nače- 
lih vzajemnosti, solidarnosti in na upoštevanju prejetih oseb- 
nih dohodkov. Zaradi tega je zavarovalniški princip, po kate- 
rem so pravice odvisne od vplačanih prispevkov, to je od 
višine osebnega dohodka in zavarovalne dobe, uveljavljen le 
pri odmeri pokojnin in nadomestil na podlagi preostale 
delovne zmožnosti, ne pa pri nekaterih drugih dajatvah iz 
pokojninskega in invalidskega zava rovanja, ki se odmerjajo 
v fiksnih zneskih. Tako se denarna nadomestila za telesne 
okvare odmerjajo le glede na stopnjo in vzrok njenega 
nastanka, neodvisno od vplačanih prispevkov. Kljub temu pa 
se tudi v tem primeru upošteva načela zavarovanja, saj je 
nastop telesne okvare eden od temeljnih rizikov invalidskega 
zavarovanja. Pri odmeri invalidske pokojnine se poleg že 
dopoln jene pokojninske dobe in vplačanih prispevkov 
z dodatkom na invalidnost zavarovancu delno nadomešča 
tudi delovna doba, ki je zaradi invalidnosti ne bo mogel 
doseči. Pri odmeri pokojnine zavarovalniško načelo ni vselej 
dosledno uveljavljeno, saj imajo zavarovanci z nizkimi oseb- 
nimi dohodki pravico do odmere pokoj nine od zneska naj- 
nižje pokojninske osnove. 

V pripravi je nov zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovan ju, ki bo upošteval tudi opredeljena nova izhodišča 
socialne politike pri urejanju medsebojnih razmerij, ki se 
pojavljajo na tem področju. 

Druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v večji meri temeljijo na solidarnosti in vzajemnosti in imajo 
kot takšne v večji meri značaj socialno-varstvenih pravic. Te 
pravice so naslednje: 
1. Varstveni dodatek k pokojnini 

Vsakemu upokojencu je s pravico do varstvenega dodatka 
zagotovi jena minimalna raven dohodkov tudi, če je dosegel 
le minimalno pokojninsko dobo. To pravico pridobi upokoje- 
nec, čigar dohodki na družinskega člana ne dosegajo zneska 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Varstveni 
dodatek se odmeri glede na doseženo pokojninsko dobo od 
razlike med zneskom najnižje pokojnine za polno dobo in 
pokojnino, do kakršne bi bil upokojenec upravičen glede na 
svojo pokojninsko dobo. 

2. Dodatek za pomoč in postrežbo 
Zavarovanci in uživalci pokojnin, ki neogibno potrebujejo 

stalno pomoč in postrežbo druge osebe imajo pravico do 
posebnega dodat ka. Znesek tega dodatka ni odvisen od 
višine pokojnine, oziroma osebnega dohodka, pokojninske 

dobe oziroma premoženjskih razmer upravičenca, temveč le 
od tega, ali potrebuje stalno pomoč in postrežbo pri opravlja- 
nju vseh osnovnih življenjskih potreb. 
3. Enkratni znesek za rekreacijo 

Upokojenci in delovni invalidi s pravico do nadomestila za 
čas čakanja na ustrezno zaposlitev imajo pravico do enkrat- 
nega letne ga zneska za rekreacijo. 

B. SOCIALNI PROGRAM NA PODROČJU OTROKA 
IN DRUŽINE 

Družina predstavlja najpomembnejši referenčni okvir soci- 
alne politike, socialno omrežje, ki sprejema, redistribuira in 
koordi nira resurse, ki pritekajo v družino in ki jih družina 
sama ustvarja. Socialne programe, namenjene družini, je 
mogoče deliti na: 

- programe, ki družini zagotavljajo materialno varnost, 
- programe, ki z neposrednimi storitvami podpirajo stabil- 

nost družine, 
- programe, ki prevzemajo določene funkcije družine in 

s tem zagotavljajo večjo socialno blaginjo družinskih članov. 
Programe, ki zagotavljajo materialno varnost družine (n.pr.: 

otroški dodatek, materinski dodatek, družbene pomoči, 
davčne olajšave, stanovanjske subvencije), je potrebno kom- 
binirati s programi za razbremenjevanje družine in omogočiti 
družinskim članom vsklajevati njihove različne vloge (n.pr.: 
varstvo otrok, servisi). V nov program za otroka in družino bo 
treba zato vgraditi različne programe. 

Prednostne naloge na področju otroka in družine so na- 
slednje: 

1. Obstoječe otroško varstvo bo preraščalo v celovito dru- 
žinsko politiko. Njeni prioritetni cilji so krepitev družinske 
avtono mije (preseganje zgolj kolektivnega zadovoljevanja 
potreb ter povečanje lastne iniciativnosti in odgovornosti 
posameznih družinskih članov) ob hkratnem razbremenjeva- 
nju družine tam, kjer je to potrebno. Spričo omejitev bomo 
cilje družinske politike lahko udejanjali le postopoma; 

2. V letu 1991 načrtujemo spremembe na področju družin- 
skih daja tev (otroškega dodatka), ki bodo dopolnjevali že 
dosedaj bistveno bolj razviti storitveni program. V tem letu 
bomo zagotovili zakonsko dogovorjeno minimalno raven 
socialne varnosti otroka. Pri pripravi nove zakonodaje o druž- 
benem varstvu otrok, ki bo urejala denarne in materialne 
pravice otrok in družin, bomo upoštevali tudi učinke drugih 
zakonodaj, ki posredno ali nepos redno zadevajo družino 
(davčna zakonodaja); 

3.Na področju varstva matere in novorojenca bomo zagoto- 
vili de narne prejemke tudi tistim upravičenkam, ki v času 
nosečnosti oziroma porodniškega dopusta izgubijo zaposli- 
tev ter vsem mater am, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobi- 
tev pravice do nadomes tila osebnih dohodkov za porodniški 
dopust; 

4. Program zavitka za novorojence bomo razširili z alterna- 
tivnimi oblikami; 

5. Sektor za otroško varstvo pri Republiškem sekretariatu 
za zdravstveno in socialno varstvo pripravlja teze za bodoči 
zakon o predšolski vzgoji, ki naj bi celovito uredil področje 
predšolske vzgoje in otroškega varstva. Tudi v prihodnosti bo 
zagotovljena družbena subvencija k ceni vzgojnovarstvenih 
storitev tistim staršem, ki plačila k oskrbi ne bodo zmogli sami 
poravnati.4 

C. SOCIALNI PROGRAM NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje ima izrazito socialno in v okviru tega še 

posebej socializacijsko ter razvojno funkcijo. Z desiminacijo 
znanja ustvarja pogoje za večjo odgovornost posameznika za 
lasten razvoj in zagotavljanje lastne socialne varnosti; v izo- 
braževalnem sistemu pa se uresničujejo tudi nekatere soci- 
alne naloge v ožjem smislu. 

1. Subvencionirajo se cene učbenikov in učne tehnologije 
za učence na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

2. Izraziteje se bo pospeševalo izobraževanje odraslih; 
s subven cijami se ohranja in razvija mreža izobraževalnih 
organizacij za odrasle in subvencionirajo se nekateri pro- 

4. Za podrobnejši program glej Strateške razvojne usmeritve 
za nacionalni program na področju otroškega varstva in dru- 
žinske politike RS ZSV. 
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grami za dvigovanje izobrazbene ravni zaposlenih in za prek- 
valifikacijo; pospešuje se izpopolnjevanje in usposabljanje 
zaposlenih; ustvarjajo se pogoji za splošno (neformalno) izo- 
braževanje prebivalstva. 

3. Iz javnih sredstev se delno financira šolska prehrana ter 
jutranje varstvo in podaljšano bivanje učencev v šoli. 

4. Subvencionirajo se cene prevozov otrok in mladine ter 
cena oskrbnin v dijaških in študentskih domovih. 

5. V šolskem sistemu je zagotovljena socialna, strokovna 
sveto valna služba, ki se vključuje v sistem šolske svetovalne 
službe in v sistem svetovalnih služb sicer. 

6. Pri razporeditvi mreže šol se upoštevajo značilnosti posa- 
mez nih območij, kar naj bi zagotavljalo izenačevanje dostop- 
nosti. 

Č. SOCIALNI PROGRAM V ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
Zdravstveno varstvo je ena temeljnih determinant socialne 

var nosti ljudi. V republiki Sloveniji je vsem prebivalcem in 
vsem pri nas zaposlenim osebam in njihovim družinam zago- 
tovljeno zdravstveno varstvo oz. zdravstvene storitve v pri- 
meru bolezni ali poškodbe. Obseg pravice do zdravljenja je 
odvisen le od zdravstvenega stanja posameznega bolnika oz. 
poškodovanca ob upoštevanju dejstva, da je z mrežo 
osnovne, specialistične in bolnišnične dejavnosti omogočena 
dostopnost do ustrezne strokovne pomoči na vsem območju 
Slovenije. Stroške zdravljenja poklicnih bolezni in nesreč pri 
delu ter preventivne programe v zvezi z delom oz. delovnim 
mestom plačujejo neposredno podjetja oziroma zavodi, 
zdravljenje in rehabilitacija drugih bolezni, stanj in poškodb 
ter posebni preventivni programi in akcije pa se financi rajo iz 
republiškega proračuna. Uporabniki so dolžni iz svojih sred- 
stev prispevati določen znesek k stroškom storitev ter ob 
nabavi zdravil in pripomočkov (participacija). Višina, obseg in 
vrste participacije so določeni v skladu z usmeritvami in cilji 
zdravstvene politike v Sloveniji. 

Poleg navedenega sodi v program zdravstvenega varstva 
tudi zago tavljanje socialne varnosti v obliki denarnih prejem- 
kov v primer ih nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe, 
nege družinskega člana in v primeru smrti v družini. V to 
kategorijo sodijo tudi oprostitve doplačil k zdravstvenim stori- 
tvam, zdravilom, ortoped skim in drugim pripomočkom. 

Zagotavljanje socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom je v pristojnosti podjetij oziroma zavodov ter občin- 
skega proračuna. 

Zaposleni imajo pravico do nadomestila, ki znaša najmanj 
75% osnove za prve tri dni odsotnosti, 80% osnove za čas od 
4. do 30. dne odsotnosti in 90% osnove za odsotnost nad 30 
dni. Nadomestilo v višini 100% osnove bodijo delavci, ki so 
odsotni zaradi pok lične bolezni, nesreče pri delu, transplan- 
tacije tkiv in organov v korist druge osebe, posledic dajanja 
krvi, borci NOV in druge osebe, ki jim to zagotavlja zakon. 

Osnova za nadomestilo je 90% čistega osebnega dohodka, 
ki bi ga delavec dobil, če bi delal. Ta merila se uporabljajo za 
pravice, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, podjetja pa 
lahko določijo in izplačujejo tudi višja nadomestila. Iz prora- 
čunskih sredstev se v celoti plačuje nadomestila zaradi nege 
družinskega člana, transplantacije tkiv v korist drugega, izola- 
cije in spremstva, ki ju odredi zdravnik in v nekaterih drugih 
primerih, nadomestila za odsotnost nad 30 dni za delavca pri 
zasebnikih ter sredstva za nadomestila, ki v delovnih organi- 
zacijah kljub upoštevanju meril presegajo dohodkovne zmož- 
nosti. 

Nadomestilo ne more biti nižje od zajamčenega osebnega 
dohodka, ki ga določi Izvršni svet, in ne višje kot bi bil 
delavčev osebni dohodek, če bi delal. V primeru, da se bodo 
merila glede mejnih vrednostih nodomestil na drugih področ- 
jih zaostrila, bo potrebno s tem uskladiti tudi nadomestila 
v zdravstvenem varstvu. 

Iz proračunskih sredstev se zagotavlja tudi pravica do 
povračila potnih stroškov (razen za nesreče pri delu in 
poklicne bolezni). V primeru smrti delavca ali drugega upravi- 
čenca imajo družinski člani pravico do denarne pomoči 
(posmrtnine) v višini 75% povprečnega mesečnega osebnega 
dohodka zaposlenih v Sloveniji v minulem letu. Razen tega se 
ob smrti delavca in drugega upravičenca iz proračunskih 
sredstev povrnejo tudi stroški pogre ba (pogrebnina) v višini 
80% najcenejšega pogreba. Navedene pravice zagotavljajo 
občinski proračuni na podlagi enotnih meril, ki veljajo za vso 

Republiko Slovenijo. V primeru, da proračunska sredstva za 
zdravstveno varstvo ne bodo omogočala uresničevanja teh 
pravic, bo prišlo do njihovega nadaljnjega zmanjševanja ozi- 
roma ukinitve. 

Oprostitve participacije k zdravstvenim storitvam ki jih 
v največjem delu določa zakon o zdravstvenem varstvu so 
med drugimi deležne tudi osebe, katerih gmotno stanje je 
ogroženo. To so predvsem prejemniki različnih vrst socialno- 
varstvenih pomoči in druge osebe, katerih dohodek na dru- 
žinskega člana ne presega 45% poprečnega čistega meseč- 
nega osebnega dohodka v Sloveniji. Za novo zakonsko uredi- 
tev je predvideno, da bo gmotno stanje ljudi poglavitni razlog 
za oprostitve participacije. Ker pa se bodo spremenili tudi viri 
in način financiranja zdravstva, bo potrebno izpad prihodkov 
zdravstvenega zavarovanja zaradi teh oprostitev pokriti iz 
proračunskih sredstev za zdravstvo. 

Doslej v letu 1991 ni bilo pomembnejših sprememb pravic 
do zdravstvenega varstva, ker je sprememba zdravstvene 
zakonodaje še v pripravi. Ob začetku leta se je delno spreme- 
nila le participa cije, ki je bila za nekatere storitve uvedena na 
novo, razen tega pa so se zneski zvišali zaradi rasti osebnih 
dohodkov. Take uskladitve bomo opravljali tudi med letom. 
Z uvedbo razvrstitve zdravil pa se je zmanjšala oziroma ukinila 
pravica do nekaterih zdravil na recept na podlagi strokovnih 
opredelitev. 

V letu 1991 se bodo pravice na področju zdravstvenega 
varstva in z njim povezane socialne varnosti lahko zožile ali 
ostale enake, ne predvidevamo pa nobene širitve. Do krčenja 
pravic lahko pride po sklepu Skupščine Republike Slovenije 
v primeru, da proračunska sredstva ne bodo pokrivala veljav- 
nih pravic. Tudi v prihodnje pa bo veljalo načelo, da bo 
morebitne novosti mogoče uvesti le kot nadomestilo opušče- 
nih, pri čemer naj bi upoštevali boljši strokovni učinek ob 
enakih stroških. V primeru, da bi uvedli novo pravico, bodo 
zanjo morala biti predhodno v celoti zagotovljena sredstva. 

V novem sistemu zdravstvenega zavarovanja bo obseg pra- 
vic vezan na zavarovanje določenih rizikov, vendar tako, da 
bo obvezno zavarovanje pokrilo potrebni obseg pravic do 
zdravstvenih stori tev. Posebej bo zagotovljeno zdravstveno 
varstvo otrok, mladine in žensk v zvezi z materinstvom. 
V okviru možnosti bo sistem sankcioniral odgovornost za 
lastno zdravje in zavaroval pravico do zagotovljenega pro- 
grama ne glede na socialni položaj posamez nika. 

D. SOCIALNI PROGRAM NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Socialno delovanje države predstavlja mrežo programov in 
ukrepov na nivoju družbe in na nivoju države, s katerimi se 
preprečuje socialna patologija in rešuje socialna problema- 
tika. 

Država bo na tem področju: 
1. spremljala socialno stanje (monitoring); 
2. organizirala in vodila sistem dejavnosti; 
3. kontrolirala socialno delovanje državnih in družbenih 

sistemov socialnih dejavnosti. 
Pri tem bo država: 
1. vodila in usmerjala aktivnosti, s katerimi bo vzpodubjala 

in mobilizirala vse razpoložljive osebne potenciale posamez- 
nikov, da bodo le-ti sami v čimvečji meri skrbeli za svojo 
socialno varnost; 

2. s sistemom služb, prostovoljnega dela in dobrodelnosti 
pomaga la tistim, ki ne morejo zadovoljivo medčloveško funk- 
cionirati v temeljnih in sekundarnih skupinah, da se tega 
priučijo; če pa tega niso sposobni, jim bo zagotovila kompen- 
ziranje primanjklja jev; 

3. poskrbela za tiste, ki si ne morejo zagotoviti materialnih 
sredstev za preživetje ali se sami ne morejo oskrbovati. 

V ta namen bo vlada zagotovila permanentno usklajevanje 
tistih mehanizmov socialne politike, ki vplivajo na socialno- 
varstveno stanje državljanov preko sistemov ekonomske, 
davčne, družinske, stanovanjske politike, politike dela in 
zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. Istočasno 
bo skrbela za delovanje in razvoj notranjih mehanizmov soci- 
alnega varstva. 

Prednostne naloge na področju socialnega varstva so: 
- pluralnost oblik in programov dejavnosti, 
- učinkovito organiziranost vseh možnih izvajalcev, tako 

da bo prišla do izraza zdrava konkurenčnost, 
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- razvoj in napredek stroke ter novih oblik dela, 
- ustreznejše usposabljanje kadrov, 
- možnosti za analitično in raziskovalno delo ter inovativno 

dejavnost, 
- vzpostavitev informacijskega sistema ter sprotne evalu- 

acije neposrednih in posrednih učinkov socialnega delovanja. 
Osnovni cilji socialnega varstva, kot so ukrepi in dejavnosti, 

ki ljudem v socialni stiski zagotavljajo materialno in socialno 
varnost se bodo operacionalizirali skozi naslednje program- 
ske sklope: 

1. Priprava sistemske zakonodaje (Zakon o socialnem var- 
stvu in Zakon o socialno-varstvenih dajatvah bosta priprav- 
ljena v II. tromesečju leta 1991). 

2. Storitve strokovnega socialnega dela, katerega osnovni 
namen je, z informiranjem, svetovanjem, vodenjem, usposab- 
ljanjem, zastopanjem, varstvom in oskrbo, izvajanjem javnih 
pooblastil (ukrepi in dejanji), določenim z zakonom ter dru- 
gimi storitvami za varstvo koristi in interesov upravičencev, 
pomagati ljudem za samostojno reševanje njihovih osebnih 
stisk. Te storitve se izvajajo tako v okviru sistema socialnih 
služb, prostovoljnega dela in dobrodelnosti. Zajemajo pa 
potrebe prebivalstva po: 

- usposobitvi za kvaliteten partnerski odnos in zakonsko 
življenje ter pomoč pri načrtovanju družine; 

- usposabljanju in svetovanju družin pri vzgoji in skrbi 
prizade tih otrok in otrok z vzgojnimi težvami; 

- posebnih oblikah svetovanja in pomoči ob razpadu dru- 
žine; 

- svetovanju in pomoči pri odpravi socialno patoloških 
pojavov; 

- pomoči invalidnim osebam pri usposabljanju za življenje 
in delo; 

- pomoči družbe pri zagotovitvi kvalitetnega tretjega živ- 
Ijenskega obdobja starejših občanov (v družini, bivalnem oko- 
lju ter v institucionalnem varstvu); 

- družbene ukrepe in dejanja v družinah, kadar usposablja- 
nje, svetovanje in pomoč ni uspešna, ogroženi pa so vitalni 
interesi otrok, mladine in odraslih prizadetih oseb. 

3. Varstvo posebnih skupin prebivalstva, kar pomeni raz- 
lične oblike varstva (institucionalne in izveninstitucionalne), 
s katerimi se posebnim skupinam prebivalstva zagotavlja 
usposabl janje, zaposlovanje, varovanje in možno nadomeš- 
čanje funkcije družine. Oblike zavodskega varstva se izvajajo 
v zavodih za varstvo in usposabljanje otrok z motnjami 
v duševnem in telesnem ter vedenjsko in osebnostno mote- 
nim; v domovih za socialno ogrožene otroke in mladostnike; 
materinskih domovih, v splošnih in posebnih socialnih zavo- 
dih za odrasle in ostarele; zavodih za duševni in telesno 
motene in bolne odrasle osebe. 

Nadaljevali bomo sprejeti, a še nerealiziran program investi- 
cij in sanacij v izgradnjo potrebnih kapacitet v zgoraj nave- 
dene institucije. 

4. Socialno-varstvene dajatve, ki izhajajo iz samouprav- 
nega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic, 
bodo v letu 1991 na novo opredeljene. Pri tem bo upoštevana 
nova davčna zakonodaja, ki je že naravnana na zmanjševanje 
obremenitev so cialno in materialno ogroženih skupin prebi- 
valstva. 

S socialno-varstvenimi dajatvami se bo še naprej zagotav- 
ljala socialna in materialna varnost tistim državljanom, ki si je 
zaradi objektivnih razlogov začasno ali trajno ne morejo zago 
tavljati sami. 

E. POLITIKA INVALIDSKEGA VARSTVA 
Razvoj invalidskega varstva je tesno prepleten in soodvisen 

od vseh elementov socialnega programa, obenem pa zahteva 
zaradi specifičnih potreb invalidov določeno posebno obrav- 
navo. Že izde lana in na Izvršnem svetu Skupščine Republike 
Slovenije sprejeta razvojna koncepcija strategije invalidskega 
varstva temelji na realistično celostnem pristopu, ki upošteva 
dosežke in negativne izkušnje dosedanjega razvoja in vključe- 
vanje izkušenj drugih intenzivno se razvijajočih držav. 

Osnovni cilji so izraz skupnih interesov invalidov kot osnov- 
nih subjektov in so usmerjeni v oblikovanje sistema invalid- 
skega varstva, ki se bo sposoben ustrezno odzivati na objek- 
tivno naraščajočo invalidsko problematiko. 

Osnovni razvoji cilji so: 
1. Razvijanje koncepta neodvisnega življenja invalidov 

zagotavlja invalidom ob ustrezni podpori, dostopnem okolju, 
ustrezni dostopnosti komunikacij in razvijanju obstoječih 
sposob nosti, možnosti vključevanja in sodelovanja na vseh 
področjih življenja in dela. Drugačnost invalidov naj spodbudi 
ustvarjanje pogojev za izenačevanje njihovih posebnih mož- 
nosti za vključevanje v vsa dogajanja v družbi. 

2. Razvijanje samoorganiziranja invalidov v originarnih, 
prilagojenih oblikah, omogoča uveljavljanje skup nega inte- 
resa in specifičnih potreb invalidov v družbi. Nevladne huma- 
nitarne organizacije zastopajo te oblike s svojimi programi 
kot enakopraven partner v dogovarjanju o bistvenih proble- 
mih, ki zadevajo uresničevanje njihovih bistvenih interesov. 

3. Družbeno organizirano pomoč invalidom predstavljajo 
programi državnih institucij in javnih služb, ki morajo boti 
povezani in zaokroženi v smiselna vsebinska področja tako, 
da zadovoljujejo vse bistvene potrebe invalidnega človeka od 
rojstva do smrti (preprečevanje invalidnosti, zdravstveno var- 
stvo, kompleksna izobraževanja in rehabilitacijo, zaposlitveni 
in nezaposlitveni programi, razvijanje tehničnih pripomočkov 
in pomagal, organiziranje varstvenih oblik v zavodih in na 
domu, razvijanje prostovoljenga dela ter uveljavljanje denar- 
nih daja tev, nadomestil ter ekonomskih olajšav). 

4. Temeljnega pomena za uresničevanja ciljev je sistemsko 
zago tavljanje pogojev, kot so: 

- ustrezna pravna ureditev invalidskega varstva na podlagi 
sprejetih mednarodnih konvencij in ob upoštevanju specifič- 
nosti našega družbenega razvoja; 

- ustrezno delovanje državne in javne uprave, vključno 
z obliko vanjem integralnega vladnega organa za področje 
invalidskega varstva; 

- omogočanje izobraževanja strokovnih kadrov, ki nepo- 
sredno izvajajo programe dela z invalidi; 

- spodbujanje raziskovanja na področjih invalidskega var- 
stva, brez katerega ni možno uresničevati razvojnih ciljev; 

- ustvarjanje pogojev za kvalitetno in enakopravno vključe- 
vanje v življenje in delo (komunikacije, odpravljanje arhitek- 
tonskih ovir) 

F. IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV 
NA STANOVANJSKEM PODROČJU PO LETU 1991 

Na stanovanjskem področju se predvideva ohranjanje vseh 
dosedan jih socialnih programov; opredeljeni so tudi v pred- 
logu za izdajo stanovanjskega zakona s tezami. To je pomoč 
pri pridobitvi oz. uporabi stanovanj, pri čemer se bo socialna 
poolitika usmerjala z nacionalnim stanovanjskim programom 
- Selektivno bodo zajete skupine prebivalstva, ki si ne bi 
mogli sami razrešiti stanovanj skega vprašanja. 

Predvidevana je pomoč pri pridobitvi socialnega stanovanja 
v najem ter pomoč pri uporabi najetega stanovanja, name- 
njeno občanom, katerih skupni prihodek na člana družine ne 
presega zajamčenega osebnega dohodka. 

V socialnem programu na stanovanjskem področju se zno- 
traj sistema javnih financ, ohranja gradnja socialnih stanovanj 
in pomoč pri plačilu najemnin; o vseh drugih, nenamenskih 
programih (npr.: prenova zavodov za mladino z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, sofinanciranje prostovolj- 
nega dela) pa se bo potrebno dogovoriti v drugih področnih 
zakonih oz. bo zanje potrebno zagotoviti sredstva v okviru 
integralnega proračuna. 

Podrobnejše pogoje in merila za upravičenost do vseh vrst 
pomoči na stanovanjskem področju naj bi določal podzakon- 
ski akt, ki ga sprejme republiški upravni organ, pristojen za 
socialne zadeve, skupaj z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za stanovanjske zadeve. 

Za leto 1991 se v okviru socialnih programov na stanovanj- 
skem področju načrtuje izgradnja 1.200 socialnih stanovanj 
v občinah ter 21.200 upravičencev do delne nadomestitve 
najemnine. 

Predvideni proces privatizacije stanovanj bo v določenih 
primerih zahteval pomoč lastnikom stanovanj za realizacijo 
njihovih obvez nosti pri vzdrževanju stanovanj. Glede na ome- 
jene materialne možnosti države, pa bo potrebno vsaj delno 
omiliti pritisk na nadaljevanje gradnje socialnih stanovanj, ki 
je pričakovan z razvijanjem in krepitvijo vloge neprofitnega 
sektorja na stano vanjskem področju. 

Neprofitni stanovanjski sektor je namenjen večini prebival- 
stva in predstavlja most med čistimi socialnimi kategorijami 
prebivalstva in tisto skupino ljudi, ki se bodo lahko v bodoče 
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na prostem trgu, brez vsakršne pomoči države razrešili sta- 
novnjski problem z nakupom oz. graditvijo in/ali z najemom 
stanovanja na trgu. 

Z različnimi oblikami olajšav bodo stimulirani tisti bodoči 
lastniki najemnih stanovanj, ki bodo oddajali stanovanj po 
pogo jih, ki jih bo določil nacionalni stanovanjski program in 
podza konski predpisi. Točno bo določen položaj neprofitnih 
stanovanj skih asociacij, pogoji za pridobitev tega statusa ter 
program olajšav, s katerimi bo republika pospeševala njihov 
razvoj. Odobravane bodo olajšaveO bodisi kot posojilo za 
začetek delo vanja asociacije, kot potroštvo za najeta aposo- 
jila, bodisi s priznavanjem davčnih olajšav, subvenciniranjem 
obrestnih mer in ne nazadnje z ustanavljanjem stanovanjskih 
hranilnic. 

Za ugotovitev optimalnega modela neprofitne stanovanjske 
preskrbo v republiški pristojnosti tudi določanje eksperimen- 
talnih projek tov, ki bodo namenjeni preverjanjem novih 
modelov, še pred sprejemom ustreznih predipsov, in njihovo 
uporabo. 

G. SOCIALNI PROGRAMI NA PODROČJU BORČEVSKO 
INVALIDSKEGA VARSTVA 

Varstvo udeležencev NOV in drugih vojn, vojaških invalidov 
in družin padlih borcev je urejeno s 14 zveznimi zakoni in 34 
poda zakonskimi predpisi. Njihovo dopolnilno varstvo, v kate- 
rega so vključeni tudi civilni invalidi vojne in borci za severno 
mejo v letih 1918 in 1919, pa ureja Republika Slovenija v 10 
republiških zakonih in 12 podzakonskih predpisih. Medtem 
ko zvezne pravice zagotavljajo predvsem temeljno materialno 
in zdravstveno varstvo upravičencev, pa predstavljajo hkrati 
tudi pravno podlago za pridobitev posameznih dopolnilnih 
pravic v republiki, ki imajo obeležje socialnih pravic. 

Socialno varnost v raznih oblikah socialnih korektivov se 
zago tavlja okrog 42.360 udeležencem NOV in drugih vojn od 
preko 80.000 članov ZZB NOV in civilnim invalidom vojne, 
katerih pre jemki na družinskega člana ne presegajo zneska 
mejne vrednosti najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
bodo (cenzus), ki znaša od 1. novembra 1990 4.150,11 din. 

Na pokojninskem področju ima obliko socialnega korektiva 
tki. zajamčena borčevska pokojnina, na invalidskem področju 
pa dodatek za postrežbo in tujo pomoč in invalidski dodatek, 
za civilne invalide vojne pa denarna pomoč, za borce za 
severno mejo pa nadomestilo za stroške letnega dopusta. 
Pomembno obliko socialne ga korektiva za borce predstav- 
ljajo tudi občinske borčevske priznavalnine. 

Borci in vojaški ter civilni invalidi vojne pa so vključeni tudi 
v posamezne oblike varstva starostnikov v domovih za osta- 
rele občane in v druge oblike izvendomskega varstva, ki 
pravtako predstavljajo pomembno obliko socialne dejavnosti. 
Mirnodobski in civilni invalidi vojne pa tudi v poklicno in 
medicinsko rehabili tacijo s tem, da jim za čas opravljanja 
poklicne rehabilitacije pripada oskrbnina. 

Republika Slovenija bo po osamosvojitvi - v letu 1991, 
prevzela tudi urejanje pravic in zagotavljanje finančnih sred- 
stev za izvajanje temeljnih pravic borcev in vojaških invalidov, 
kar je sedaj v pristojnosti federacije. 

V letu 1991 se bodo izvajale borčevsko-invalidske pravice 
v obsegu in vsebini, ki jo določajo zvezni in republiški zakoni. 
Le na področju varstva civilnih invalidov vojne bodo priprav- 
ljene zakonske dopolnitve za izboljšanje njihovega varstva 
v smeri približevanja oziroma izenačevanje z varstvom voja- 
ških invalidov, s tem da bi eventualne spremembe uveljavili 
s 1. 1. 1992. 

DENARNI PREJEMKI prebivalstva 

Stanje in projekcija nekaterih elementov socialnega programa 

V gradivu, ki ga je pripravil Sektor za socialni razvoj Zavoda 
Republike Slovenije za družbeno planiranje so prikazani 
kvantitativni elementi socialne politike izraženi s številom 
prebivalcev oz. upravičencev, višino denarnih prejemkov za 
posameznega upravičenca in obsegom sredstev, ki so 
potrebna za uresničitev takšne politike. Za obdobje 1981 
- 1990 so bili zbrani in prikazani stvarni podatki o obsegu 
socialnih pravic; za to ob- dobje pomeni prikaz podatkov 
obenem tudi prikaz učinkov pretekle politike. Za obdobje 
1991 do 1995 so bile napravljene projekcije in ocene. 
To kar je prikazano je več kot Iklasičnal socialna politika. 
Posebej to velja za prikaz pokojninskega in invalidskega 
fenome na, ki ga nekateri izločajo iz socialne politike in zato 
uporabi jajo tudi argument, da sredstva za zadovoljevanje 
teh potreb niso v državnem proračunu. Toda ker pravice 
v pokojninskem in invalid- skem zavarovanju določa država 
z zakonom in ker (od leta 1991) država določa tudi prispevno 
stopnjo, je že s teh dveh stališč utemeljeno, da se pokojninsko 
in invalidsko varstvo obravnava skupaj z drugimi ukrepi in 
učinki socialne politike. 
Skupni imenovalec danega prikaza so prejemki prebivalstva, 
kater- ih vir je državni proračun oz. sredstva zbrana z, od 
države predpisanimi javnofinančnimi inštrumenti. V preteklo- 
sti so biia sredstva zbirana in pravila v glavnem določena 
v samoupravnih interesnih skupnostih; nekaj sredstev je bilo 
zbiranih v posebnih skladih, ki so tudi imeli svoja pravila. Vse 
te vrste pravic in sredstev, za nazaj in za naprej, zaradi večje 
preglednosti ime- nujemo »državne«. 
Ker je prikaz posegel za desetletno obdobje nazaj in petletno 
obdobje naprej in ker je zajel skoraj vse vrste socialnih pravic, 
menimo, da bo lahko podlaga za pripravo pravega socialnega 
pro- grama. Kakor se bodo spreminjala pravila, ki določajo 

pravice ali njihov obseg, tako se bodo tudi spreminjale projek- 
cije števila dodeljenih pravic ali prejemnikov denarnih 
pomoči. Tudi če se ali ko se bodo spremenila pravila na 
drugih področjih bo potrebno komplementarno spremeniti 
pravila v okviru sistema socialne politike. To že velja zaradi 
sprejete in tudi spremenjene davčne zakonodaje in pravil, ki iz 
nje izhajajo ter vplivajo na socialno politiko. 

METODSKA POJASNILA O IZRAČUNIH IN GRAFIH 

Fenomeni in elementi socialnega programa so zaradi večje 
pregled- nosti prikazani v grafih. Grafi prikazujejo dve 
osnovni vrsti podatkov; podatke o stanjih (stock) in podatke 
o razmerjih (količniki, deleži). 
Podatki o stanjih so vedno izraženi kot stolpec. Če gre za is- 
tovrstne sestavljive podatke je en stolpec sestavljen: če gre za 
dva (ali več) podatka(ov), od katerih je eden celota, drugi pa je 
(so) del celote, sta (so) podatka(i) prikazana(i) kot dva (ali več) 
stolpca(cev) v istem letu. 
Skala, na podlagi katere lahko približno odčitamo velikost 
posamičnega podatka za stolpec je vedno in samo ria levi 
strani. 
Podatki o razmerjih (količnikih in deležih so vedno prikazani 
kot črte (linije). Ker se prikazujejo podatki za deset let nazaj 
in za pet let naprej, so črte prikaz politike (in njenih rezultatov) 
za nazaj in prikaz bodoče politike za naprej. Za nazaj se črta 
ne da spreminjati, ker je izvedeno iz dejstev; za naprej pa 
vsaka sprememba politike spremeni tudi črto (in vice versa), 
lahko pa spremeni tudi obseg predvidenega stanja (stolpec). 
Količnik oz. delež je vedno izračunan v primerjavi z določenim 
referenčnim podatkom. Na grafu je označeno za katero refe- 
renčno vrednost gre. Praviloma je referenčna vrednost 
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poprečni mesečni čisti osebni dohodek na zaposlenega, 
referenčna populacija pa je lahko za različne fenomene raz- 
lična, vedno pa je opisana. 
Skala za odčitavanje vrednosti podatka, ki ga predstavlja črta, 
je vedno in samo na desni strani (razen za prikaz sprememb 
deležev prebivalstvenih skupin). Skala za črto se ne začne 
z vrednostjo 0 (nič) in ne konča z vrednostjo 100 (sto) pri 
deležih oz. z vrednostjo 0 (nič) ali vrednostjo 1 (ena) pri 
količnikih. 
Skala je umerjena tako, da kar najbolj plastično prikazuje 
spre- membe v politikah (oz. njenih rezultatih), zato je v raz- 
ponu med najnižjo in najvišjo vrednostjo za podatke, ki so 
osnova za risanje črte. 
Na grafih s črto so vedno združeni podatki o stanjih (stolpci) 
in podatki o politiki (črte). Tudi pri teh grafih velja, da je skala 
za stolpce vedno in samo na levi strani, skala za črte pa vedno 
in samo na desni strani. 
Enota mere o stanjih pri demografskih podatkih je človek 
- posa- meznik. Pri podatkih o številu posameznih denarnih 
prejemkov je enotna mera posameznik - prejemnik oz. uživa- 
lec pravice. Enota mere pri velikosti denarja, danega za vse 
v grafu prikazane prejemnike denarnih prejemnikov je 
poprečni mesečni čisti osebni dohodek na zaposlenega. 
Enota mere za podatke o deležih in količnikih je pri deležih 
odstotek od referenčne populacije. Pri podatkih o vrednosti 
posameznega poprečnega prejemka je delež od poprečnega 
čistega osebnega dohodka na zaposlenega na mesec. 
Pri količnikih so včasih referenčne populacije pomnožene 
s 1000 (tisoč) ali s 100 (sto), da je primerjava bolj smiselna. 

Vsi osnovni denarni podatki so nominalni 

Za posamezno leto je iz evidence pridobljen in uporabljen 
podatek o izplačanih vrednostih. Za osebne dohodke je to 
evidenca RAD Zavoda Republike Slovenije za statistiko, za 
posamezne denarne prejemke pa podatki samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ali sekre- tariatov. 
Velikega in motečega vpliva inflacije smo se izognili z upo- 
rabo brezdimenzijskih podatkov. Tako so vsi vrednostni 
podatki izkaza- ni v številu poprečnih izplačanih čistih oseb- 
nih dohodkov (masa izplačanih denarnih prejemkov/poprečni 
izplačani čisti osebni dohodek/12). 
Prikazane in primerjane so ekonomske veličine denarnih pre- 
jemkov. 
S pravnim aktom določena velikost denarnega prejemka je 
bila v posameznih letih lahko različna, posebej pa so bile 
pravno določene velikosti denarnih prejemkov za posamezni 
mesec v okviru enega leta lahko bistveno različne. Posebej in 
najbolj to velja za prejemke iz naslova pokojnin, ki so bili (in 
so deloma še) po mesecih določeni v poprečni vrednosti za 
celo leto do leta 1990, v mesecu pa so se izplačevale še razlike 
za nazaj. Tudi pri osebnih dohodkih je v mnogo primerih 
veljalo isto pravilo, zato so tako čisti osebni dohodki kot tudi 
denarni prejemki primerjani v svojih nominalnih vrednostih 
kot izplačila v obdobju. 
Pospešena inflacija, posebej pa še hiperinflacija v letu 1989 
lahko pokvari pravilnost izkaza tudi v letu, če so bila gibanja 
po mesecih za denarni prejemek drugačna od gibanj za 
osebni dohodek. Zato smo napravili izračune, kakšna so raz- 
merja^ če upoštevamo tudi mesečne podatke. Za več let sku- 
paj so podatki na voljo samo za skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, za leto 1989 pa so bili pridobljeni še 
za štipendije, denarne prejemke in nadomestilo za brezpo- 
selne. Razmerje in višina se bistveno spremenijo, v hiperinfla- 
cijskih časih so bila stvarna razmerja med prejemkom in plačo 
vsaj pri pokojninah slabša kot tista, ki se kažejo v prikazih in 
računih, dobljenih iz celolet- nih podatkov. 
Takšna vrsta prikazov je korektna s stališča primerjave denar- 
nih prejemkov s čistimi osebnimi dohodki. Realne vrednosti 
(kupna moč) denarnih prejemkov in osebnih dohodkov so se 
v tem času spreminjale tako kot so se gibale cene življenjskih 
potrebščin. 
Kupna moč je v celem obdobju nihala, skupno pa so za celo 
obdobje tako osebni dohodki kot tudi denarni prejemki imeli 
nižjo realno vrednost kot bi bila dobljena samo s seštevkom 
prikazanih letnih vrednosti. 

POVEZANOST PROJEKCIJE IN OCEN S POLITIKO 

V grafičnih prikazih je za obdobje od 1991-1995 narejena 
projek- cija za tiste elemente socialnega programa, ki se jih 
da relativ- no dobro projecirati in ocena za vse druge ele- 
mente. Ocene za vrednostne elemente lahko bistveno odsto- 
pajo od ocen ali predlo- gov, ki so pripravljeni na podlagi 
pravil, ki veljajo za vsako posamično pravico. Zato je potrebno 
uporabiti ocene in projekcije za naslednje obdobje kot pod- 
lago za oblikovanje politike, ne more pa se neposredno upo- 
rabiti za določanje proračunskih sredstev po posamezni vrsti 
pravice. Ponekod so v ocenah namreč že predvidene spre- 
membe, ki pa še nimajo zakonskega pokritja ali pa so upošte- 
vane zakonske spremembe, ki pa niso povzročile sprememb 
pri določanju pravic in njihovi višini. 
Predloženi prikazi so letna poprečja; predhodno smo že ome- 
nili, da je lahko zaradi mesečnih gibanj stvarni podatek razli- 
čen od nominalnega. Podatki pa niso poprečni samo za in 
v posameznem letu, temveč tudi za celotno populacijo. Bolj 
podrobna slika in ocena učinka posamičnih denarnih prejem- 
kov bi morala upoštevati tudi distribucije prejemkov po nji- 
hovi višini. Za takšno nalogo pa manjkajo ustrezne evidence, 
ki jih ni zbirala nobena državna ali samoupravna strokovna 
služba. Redne evidence po velikosti in njihovi prikazi so 
narejene le za vse vrste pokojnin. Tako je ena od nalog, ki jih 
je treba opraviti zato, da bi lahko vodili in spremljali socialno 
politiko, tudi eksploatacija obstoječih evidenc o višini denar- 
nih prejemkov po upravičencih; kjer takšnih podatkov ni 
mogoče rekonstruirati iz obstoječih evidenc, pa bo te evi- 
dence potrebno vzpostaviti. 

VIRI PODATKOV IN PREDPOSTAVKE ZA OCENE IN PROJEK- 
CIJE 

Kot je bilo že omenjeno, so podatki za obdobje 1981 do 1990 
pridobljen iz evidenc samoupravnih interesnih skupnosti, pri- 
stoj- nih republiških sekretariatov, od pristojnih služb stati- 
stike oziroma službe družbene knjigovodstva ter od evidenc 
Zavoda republike Slovenije za družbeno planiranje. 
Projekcije in ocene so bile opravljene na Zavodu republike 
Slove- nije za družbeno planiranje, v sektorju za socialni 
razvoj. 
Kolikor je bilo mogoče so bile predpostavke prediskutirane in 
usklajene s pristojnimi sekretariati in službami. Vendar kljub 
vsemu lahko ocene in projekcije smatramo samo kot sto- 
kovno gradi- vo; v Zavodu se nahajajo dokumentacijske 
podlage, ki so bile osnova za projekcije in jih je tam tudi moč 
preveriti. 
Pri vrednostnih elementih so projekcije napravljene na pod- 
lagi pravil, ki urejajo razmerje med denarnim prejemkom in 
čistim osebnim dohodkom in upoštevaje dosedanja dosežena 
gibanja v obdobju za deset let nazaj. Za oceno vrednosti 
denarnih prejemkov najbolj ogroženih skupin prebivalstva, 
kjer razmerje med denarnim prejemkom in čistim osebnim 
dohodkom ne more biti pravo merilo višine, je v projekciji 
uporabljeno tisto razmerje, ki je realno bilo najboljše v kate- 
remkoli od let v obdobju od 1981 do 1990. Na ta način je za te 
prejemke predvidena boljša in bolj ustrezna ocena velikosti 
potrebnih sredstev. 

OSNOVNO SPOROČILO 

Prebivalci v Sloveniji v desetih letih od leta 1981 niso bistveno 
povečali obsega vseh prejemkov, ki so jih dobili bodisi kot 
zaslužek (čisti osebni dohodek) bodisi kot denarni prejemek. 
Leta 1981 so skupaj prejeli okoli milijon obeh vrst prejemkov, 
leta 1990 pa okoli milijon dvesto tisoč obeh prejemkov skupaj. 
V tem obdobju pa se je bistveno spremenilo, posebej od leta 
1985 na- prej, razmerje med obsegom prejemkov, ki so 
dobljeni kot zaslužek in obsegom denarnih prejemkov iz 
Idržavnihl virov. Leta 1981 je bilo okoli 23 denarnih prejem- 
kov na 100 zaslužkov, leta 1990 pa že več kot 40 na 100 
zaslužkov. Ob vseh nespremenjenih pravilih pa bi kljub 
restriktivnemu obravnavanju in odobravanju pravic in njihove 
višine od leta 1992 naprej bilo razmerje že 50 prejemkov na 
100 zaslužkov. 
Iz prikazov, ki so v nadaljevanju je vidno kje so bile največje 
spremembe v razmerjih; nekatere so bile popolnoma upravi- 
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čene z vidika vloge in pomena posamezne pravice oziroma 
zaradi socialne- ga položaja upravičencev, za nekatere pa so 
bila pravila očitno širokogrudno postavljena, predvsem pa 
brez odnosa do zaslužkov oziroma plačnikov. 
Dosežena razmerja so z vidika uravnoteženega položaja pre- 
bivalst- va, ki ima svoje prejemke iz Idržavnihl virov in 
prebivalstva, ki dobiva zaslužke za svoje delo, čeprav je polo- 
žaj nekaterih upra- včencev do denarnih prejemkov neustre- 
zen, inesprejemljiva. Naloga in modrost socialne politike je 
takšna sprememba pravil, da se bo položaj prejemnikov 
denarnih prejemkov uravnaval skladno s položajem tistih, ki 
prejemajo zaslužek, ne pa da se bo razmerje še naprej spremi- 
njalo v korist prvih. Obenem pa bo potrebno za del upravičen- 
cev to razmerje izboljšati. 

PREJEMKI ZAPOSLENIH IN UPRAVIČENČEV 
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Prebivalci 
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Otroci stari do vključno 6 let so v letu 1990 šteli 170 tjsoč, 
oziroma so zajemali 8,5% všega prebivalstva Slovenije. Šola- 
jočega prebivalstva v starosti od 7 do 24 let je bilo v istem letu 
26,1%, ali 524 tisoč. Prebivalstva v delovnem obdobju, staro 
pa je od 25 do 59 let je bilo 48,9%, oziroma 980 tisoč in oseb 
starejših od 60 let okoli 330 tisoč, kar predstavlja 16,5%. 
Med vsem prebivalstvom Slovenije je po številu in deležu še 
najbolj stabilen del, ki je po definiciji delovne sposobnosti 
v delovnem obdobju, del ki praviloma predstavlja najvitalnejši 
segment prebivalstva, tako glede svojih delovnih kot tudi 
repro- duktivnih sposobnosti. Število in delež tega prebival- 
stva se v preteklih desetih letih ni bistveno spremenil. Po 
obsegu identično naj bi to prebivalstvo bilo tudi še leta 1995, 
ko ga bo okoli 990 tisoč ali 49,0%. Značilnost, ki bi glede na 
dosedanja naravna gibanja prebivalstva, dopuščala dru- 
gačna, dosti povoljnejša razmerja. 
Tudi pri prebivalstvu v šolskem kontingentu, ki je v starosti od 
7 do 24 let, se bomo v naslednjih letih srečevali z prilično 
stabilnimi gibanji, čeprav se posledi dice zmanjšanega števila 
rojstev začenjajo kazati tudi med tem prebivalstvom. Glede na 
to, da bodo vplivi teh omejitev v naslednjih letih v bistvu 
nepomembni, saj se začenjajo po številu zmanjšane genera- 
cije otrok, vključevati med šolajoče se prebivalstvo šele po 
letu 1990, ocenjujemo, da bo v letu 1995 tega prebivalstva še 
vedno 510 tisoč ali 25,1% glede na skupno prebivalstvo Slove- 
nije. 
V nasprotju s prilično konstantnimi gibanji osrednjih dveh 
seg- mentov prebivalstva, pa se med mlajšimi, ki so stari, do 
6 let in delom ki je starejše od 60 let, nadaljujejo spremembe, 
ki so nastajale že v preteklosti. Strukturni premiki bodo v tem 
delu prebivalstva v tudi bodoče hitri in burni. Opadanje števila 
in deleža otrok med prebivalstvom Slovenije, naj bi v nasled- 
njih letih zadržalo dosedanjo dinamiko, tako da bo v letu 1995 
teh otrok okoli 150 tisoč, ali 7,7%. Podobno, vendar v nasprot- 
nem smislu, se bo tudi v naslednjih letih spreminjalo število in 
delež starejšega in starega prebivalstva, oziroma se bo še na- 
dalje povečevalo z dinamiko, ki bo celo hitrejša od dosedanje. 
Tako bo v letu 1995 tega prebivalstva nekaj nad 370 tisoč, kar 
bo med skupnim prebivalstvom Slovenije predstavljalo 18,2%. 
Generacije stare sedem let, ti otroci se praviloma skoraj 
v celoti vpisujejo v prve razrede osnovnih šol, so v letu 1985 še 
predstavljale kontingent približno 30 tisoč otrok. Leta 1990 je 
teh otrok 27 in v letu 1995 pa naj bi jih bilo le še 24 tisoč. 
Upadanje njihovega števila je predvsem posledica zmanjša- 
nega števila rojstev v preteklih letih, vsi znaki pa kažejo, da se 
bo zaradi istih vzrokov v naslednjih letih njihovo število še 
na- dalje zmanjševalo. 
V starosti od 20 do 24 let se prebivalstvo po dokončnem 
izobraževanju, tudi z višjo ali visoko šolo dokončno in skoraj 
v celoti vključuje v redno delo. Lahko bi rekli, da je stopnja 
vključitve v delo pri moškem prebivalstvu skorja popolnoma, 
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Prebivalstvo Slovenije je v letu 1990 štelo nekaj nad dva 
milijo- na. V naslednjih petih letih se bo naše prebivalstvo 
povečalo le v toliko, da bo leta 1995 preseglo sedanji obseg za 
slabih 30 tisoč. Ta v bistvu konstantna gibanja prebivalstva 
dodatno os- vetljuje njegov nadaljni razrez v štiri glavne 
biološke skupine prebivalstva. V tem prispevku navajamo le 
njihov grob opis, podrobnejša porazdelitev posameznih seg- 
mentov, je predmet nas- lednjih podrobnejših razdelav. 
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pri ženskem pa se giblje okoli 80%. V povprečju so v letu 1990 
posa- mezne generacije te starosti štele približno 29 tisoč 
oseb, podobno bo tudi še v letu 1995. Danost, ki nakazuje vsaj 
še nekaj let razmeroma konstanten dotok novih delavcev med 
aktivne. 
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Starostni letniki od 50-64 let predstavljajo starost, ko tako 
ženski in nato tudi moški del delovno sposobnega prebival- 
stva prehaja med starejše ter se ob tem začenja tudi upokoje- 
vati. 
Številnost posameznih letnikov pri prebivalstvu starosti od 
50-59 let, se je v letu 1990 gibala med 23 in 24 tisoč, pri 
prebivalst- vu v starosti od 60-64 let pa med 21 in 22 tisoč. 
S podobnimi vrednostmi se bomo srečavali v letu 1995 in tudi 
še kasneje. To nakazuje še nekaj let prilično močan dotok 
novih upokojencev, med že sedaj razmeroma visoko število 
tega prebivalstva. 
Kontingent otrok smo porazdelili v tri skupine. V prvi, kjer so 
otroci v prvem letu starosti, je bilo v letu 1990 22 tisoč otrok, 
kar je dosti manj od skoraj 29 tisoč, kolikor je bilo teh otrok 
v letu 1981. Do leta 1995 smo ohranili njihovo število nespre- 
menjeno, čeprav bi ga lahko, glede na vitalni potencial med 
ženskim prebivalstvom, celo povečevali. 
Prebivalstvo tega kontigenta smo razen skupine otrok 
v prvem letu starosti porazdelili še v skupino malčkov starih 
od 1 do 3 leta in dalje otrok starih od 4 do 6 let. Prvih je bilo 
leta 1981 nekaj nad 90 tisoč, do leta 1990 se je njihovo število 
znižalo na 71 tisoč, v letu 1995 pa naj bi bilo teh otrok nekaj 
nad 66 tisoč. Otrok v starosti od 4 do 6 let je bilo v letu 1981 
prav tako 90 tisoč, do leta 1990 je njihov padec sicer manjši, 
v tem letu jih je 77 tisoč, vendar bo do leta 1995 s 67 tisoči 
otrok te starosti, ponovno vzpostavljeno ravnovesje med obeh 
kontingetoma. 
Gibanje teh generacij ne kaže samo spremembe v njihovem 
številu in s tem tudi zmanjšanje ne toliko sedanjega kot 

predvsem bodočih potreb za Idemografske investicijel ki jih 
rabi ta del prebivalstva. Kar pa je bistveno, ta gibanja nakazu- 
jejo nadaljnji proces zoževanja demografske baze, ker pa za 
naslednja desetlet- ja nakazuje zmanjšanje števila prebival- 
stva v vitalnih starostnih obdobjih ter motnje v njegovi repro- 
duktivni sposobnosti. 
Šolajoče se prebivalstvo, staro od 7 do 24 let, je v letu 1990 še 
predstavljalo kontingent, ki je prekoračeval četrtino vsega 
slovenskega prebivalstva. To prebivalstvo se večinoma izo- 
bražuje ne samo v osnovni šoli, temveč tudi v srednjem, 
višjem in visokem šolstvu. 
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Med prebivalstvom te starosti, ki je bilo v preteklosti razme- 
roma številno, se bodo po letu 1990 začeli kazati prvi znaki 
njegove- ga zniževanja. V letu 1990 je bilo tega prebivalstva 
še okoli 530 tisoč, leta 1995 pa naj bi ga bilo le dobrih 500 
tisoč, kar predstavlja v petih letih zmanjšanje za približno 5%. 
Upoštevati pa je, da se bo po letu 1S95 število prebivalstsva 
v tem kontin- gentu še nadalje in predvsem pospešeno 
zmanjševalo. Tak razvoj bo prvotno posledica vse manjših 
rodov otrok in kasneje, skupno z njimi tudi mladine. 
Če že govorimo o načetem kontingentu osnovnošolcev pa 
bodo do leta 1995 in verjetno tudi do konca tega stoletja, 
ostajali ostali kontingenti tega prebivalstva, tako tistih, ki naj 
bi se izobraževali v srednjem šolstvu in tudi prebivalstva 
v starosti relevantni za izobraževanje v višjem in visokem 
šolstvu, v glav- nem nespremenjeni in enako številni. Tako 
bo vsaj v naslednjih desetih letih ostajal priliv teh generacij 
med prebivalstvo v delovnem obdobju nespremenjen in visok. 
Ta danost, pa bi lahko z večjim deležem višje ali visoko 
izobraženih, dopuščala nujne spremembe dosedanje ravni 
izobraženosti odraslega prebivalstva. 
Prebivalstva v delovnem obdobju, je bilo v Sloveniji v zadnjih 
letih več kot 700 tisoč, v letu 1990 naj bi jih bilo 745 tisoč in 
leta 1995 se bo verjetno število tega prebivalstva že približalo 
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760 tisočem. Številnost prebivalstva tega kontingenta, ki je 
po večini vključeno v aktivno delo, ni samo posledica priliva 
po številu močnih generacij mladine, ki se je v preteklosti 
vključevala med to prebivalstvo, temveč tudi zadosti močnih, 
več desetletij trajajočih doselitvenih tokov. Ti delavci 
- migranti, ki so bili pretežno mlajši, so po večini, še sedaj 
med tem prebi- valstvom. 
Med prebivalstvom, ki je v delovnem obdobju je stopnja 
vključitve v redno delo razmeroma visoka, najvišja je med 
genera- cijami, ki so stare od 25 do 49 let, ter se giblje med 80 
in 90%. 
Toliko prebivalcev te starosti dela in bo tudi v bodoče želelo 
delati na različnih delovnih področjih. 
Drugače pa je stanje pri prebivalstvu v starosti od 50 do 59 let. 
Še pred leti zadosti visoka stopnja aktivnosti tega prebivalstva 

se je v zadnjih letih začenjala počasi zmanjševati, deloma 
z upokojevanjem žena ob starosti, ko je njihova upokojitev 
možna in tudi s predčasnim upokojevanjem moškega dela 
tega prebivalstva. 
Ta proces naj bi se v podobnem obsegu nadaljeval tudi 
v nasledn- jih letih. Prebivalstvo v tej starosti bo v delovnem 
kontingentu ostajalo enako številno tudi še po letu 1995, kar 
pomeni, da se bodo generacije delovno sposobnega prebival- 
stva, v glavnem s polno delovno dobo tudi po letu 1995 
v enakem obsegu in z istimi problemi kot doslej, vključevale 
med upokojence. 
Na koncu namenjamo nekaj vrstic še starejšem in starem 
prebi- valstvu, ki je ob popisu prebivalstva, v letu 1981 štelo 
270 tisoč, kar je predstavljalo 14% vsega prebivalstva Slove- 
nije. V letu 1990 je teh prebivalcev že slabih 330 tisoč, ali nekaj 
pod 16% in leta 1995 jih bo približno 370 tisoč, oziroma okoli 
18%. 

Hitro rast starejšega in starega prebivalstva in njegov razme- 
roma visok delež med slovenskim prebivalstvom, so v prete- 
klosti in bodo tudi v bodoče povzročale razmeroma številne 
generacije v posameznih starostnih letnikih, čeprav je med 
njimi nekaj letnikov, ki so bili številčno prizadeti zaradi speci- 
fičnih posledic obeh svetovnih vojn, zmanjšane natalitete 
v prvi in večje smrtnosti v drugi. Vpliv teh številčno pomanjša- 
nih letnikov se čuti ne samo sedaj, temveč se bo tudi 
v bodoče, saj je to prebivalstvo, ki se je okoli leta 1980 začelo 
vključevati v ta kontingent, sedaj staro od 74 do 79 let. Če je 
tega prebivalstva manj, pa so v primerjavi s tem, številu 
polnejši letniki generacij starih nad 80 let in zlasti generacij 
v starosti od 60 do 64, oziroma do 73 let. 
Prebivalstvo staro od 60 do 64 predstavlja v bistvu mejnik, ko 
se prebivalstvo dokončno vključuje med starejše in staro 
prebivalstvo. Njegova številnost s katero se bomo srečavali še 
nekaj desetletij, bo v bistvu zadržala kontinuiteto dosedanje, 
razmeroma dinamične rasti tega dela prebivalstva. 

Upokojenci in pokojnine 

Prejemnikov vseh vrst pokojnin, tu zajemamo prejemnike 
starostnih, invalidskih, ter družinskih pokojnin, je bilo v letu 
1990 več kot 350 tisoč, med temi je 60% starostnih. Njihovo 
število se je začelo hitro dvigovati že od leta 1984 dalje. V letih 
1984—1990 se je njihovo število povečevalo v povprečju na 
leto za okoli 5%. Podobno dinamiko naj bi imeli tudi v letih 
1991-1992. Nakazana rast števila prejemnikov pokojnin, sicer 
povzročajo obilnejše starostne genera- cije, ki so že v staro- 
sti, ko se prebivalstvo normalno upokojuje, vendar moramo 
temu dodati še masovnejši pojav predčasnega upokoje- 
vanja, pojav s katerim se v sedanjem času, ob stečajih ali ob 
masovnejših odpustih, poskuša zadovoljivo razreševati pro- 
blem starejših delavcev. 
V letih 1993-1995 se bo intenziteta rasti števila prejemnikov 
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pokojnin, predvsem prejemnikov starostnih, začasno umirila, 
njihova rast naj bi se v teh letih gibala le med 2 in 3%. Ob 
dejstvu, da se bomo v naslednjem desetletju še nadalje sreče- 
vali s številnejšimi starostnimi letniki, ki bodo stari od 50 do 64 
let ter se bodo kot aktivni del prebivalstva v delovnem 
obdobju tudi upokojevali, bo po letu 1995 priliv novih med 
upokojence, zlasti med starostne, ponovno višji. Po vsej ver- 
jetnosti bo tak ostal tudi še po letu 2000. 
Oblikovanje sredstev, njihova zadostnost za potrebe invalid- 
skega in pokojninskega varstva, so v veliki meri odvisna tudi 
od razmerja med gibanjem števila plačnikov in števila prejem- 
nikov teh sredstev in od veljavnega sistema tega zavarovanja. 
V letih 1981-1990 se je število prejemnikov vseh vrst pokojnin 
povečevalo v povprečju na leto za okoli 14 tisoč. Število tistih, 
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ki so prispevali sredstva za te potrebe, seje v letih 1981-1989 
dvignilo v povprečju na leto le za 8 tisoč in v letu 1990 pa se je 
celo znižalo za okoli 20 tisoč. Porušeno razmerje med rastjo 
prejemnikov sredstev in giban- jem števila plačnikov, pove- 
čuje obremenitev zadnjih, nad ravnijo kot je bila v začetku 
osemdesetih let. V letu 1981 je za enega prejemnika pokojnin 
prispevalo sredstva 3,6 plačnikov. Do leta 1990 se je to raz- 
merje poslabšalo v toliko, da sta v tem letu prispevala sredstva 
le še 2,5 plačnika. 
V letu 1990 doseženo razmerje med plačniki in prejemniki 
sredstev za invalidsko in pokojninsko varstvo, se bo v nasled- 
njih letih še slabšalo. Povečalo se bo število upokojencev, 
zlasti starostnih. Ob sočasnem upadanju števila tistih, ki bodo 
prispevali sredstva za te potrebe, bo v letih od 1991 dalje 
zaostrovalo že poznano razmerje med plačniki sredstev za 
invalidsko in pokojninsko varstvo ter prejemniki teh sredstev, 
oziroma pokojnin. V letu 1994 naj bi za enega upokojenca 
prispevalo sredstva samo še 1,9 plačnikov. Podobno bo tudi 
v letu 1995, čeprav je v tem letu že računati s prvim pozitivnim 
preokretom z rastjo števila aktivnega in zaposlenega prebival- 
stva in s tem tudi rasti števila plačnikov. 
Starostna pokojnina se sicer oblikuje v višini 85% pokojnin- 
ske osnoveO kar je po pokojninskem zakonu v obdobju 
1981-1984 pri sprotnem valoriziranju starostnih pokojnin 

kom zbrati približno 185.000 povprečnih slovenskih osebnih 
dohodkov. 
V obdobju 1991-1995 naj bi se osnovi sedanje pokojninske 
zakonodaje ohranjalo razmerje, med višino povprečne sta- 
rostne pokojnine vključno z varstvenim dodatkom in povpreč- 
nega osebnega dohodka, doseženo v letu 1990. 
Invalidske pokojnine so se v preteklosti oblikovale na osnovi 
istih zakonskih predpisov, kot starostne. Te pokojnine so 
skupaj z varstvenim dodatkom dosti nižje od starostnih, ker je 
njihov izračun drugačen. V letu 1990 je povprečna invalidska 
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pomenilo, da je povprečna starostna pokojnina dosegla le 
okoli 75% povprečnega osebnega dohodka. 
Močno inflacijsko obdobje, ki je začelo v letu 1985 nekoliko 
bolj izkrivljati nominalne vrednosti, je povzročilo tudi potrebo 
po novem sistemu oblikovanja in valorizacije pokojninskih 
prejemkov.Saj se je na osnovi starega sistema valoriziranja 
raz- merje starostne pokojnine do povprečnega osebnga 
dohodka v letu 1985 znižalo celo na okoli 70%. 
Na osnovi novega pokojninskega zakona, novih kriterijev pri 
obliko- vanju in valorizaciji pokojnin se je začelo razmerje 
povprečnih pokojninskih prejemkov do povprečnega oseb- 
nega dohodka izboljševati. Novi dela (ki se je realiziralo 
postopoma v obdobju 1986-1990) ter sprotno valorizacijo 
z rastjo povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega. 
Inflacija je močno vplivala tudi na izkrivljanje letnih podatkov 
zaradi česar tudi izračunano razmerje povprečnih pokojnin- 
skih prejemkov do povprečnega osebnega dohodka iz letnih 
podatkov (debela linija v grafu) ni uporabno in je bilo 
potrebno izračunati to razmerje iz mesečnih podatkov (tanka 
linija v grafu). 
Zaradi omenjenih sprememb je v letu 1986 povprečna sta- 
rostna pokojnina z varstvenim dodatkom do povprečnega 
osebnega dohodka na zaposlenega dosegla razmerje okoli 
80%. V letu 1989 pa je to razmerje doseglo okoli 97%, medtem 
ko je v letu 1990 to razmerje doseglo okoli 95%. 
V letu 1990 je povprečna starostna pokojnina skupaj z var- 
stvenim dodatkom znašala 5.132 din. Varstveni dodatek pa 
prejema okoli 8% vseh starostnih upokojencev. Glede na to, 
da je v letu 1990 v povprečju vsak mesec bilo okoli 200.000 
starostnih upokojencev, je bilo potrebno za pokritje vseh 
sredstev za starostne pokojnine vključno z varstvenim dodat- 

pokojnina skupaj z varstvenim dodatkom znašala 4.156 din. 
Varstveni dodatek je v tem letu prejemalo 22% teh upoko- 
jencev. 
V obdobju 1981-1984 je povprečna invalidska pokojnina 
vključno z varstvenim dodatkom dosegala okoli 59% povpreč- 
nega osebnega dohod- ka. Po letu 1985 se je z novimi 
kriteriji, enako oblikovanimi kot pri starostni pokojnini, raz- 
merje povprečne invalidske pokojnine z varstvenim dodatkom 
izboljšalo in je v letu 1986 znašalo okoli 64%, v letu 1989 okoli 
79%, nato se je znižalo, ter se je v letu 1990 ustavilo na 78%. 
Da bi v letu 1990 v povprečju vsak mesec zbrali sredstva 
potrebna za kritje celotne mase invalidskih pokojnin vključno 
z varstvenim dodatkom za približno 82.000 prejemnikov te 
vrste pokojnin je bilo potrebno zbrati okoli 62.500 slovenskih 
povprečnih osebnih dohod- kov. 
V obdobju 1991-1995 naj bi se na osnovi sedaj veljavne 
pokojninske zakonodaje ohranjalo razmerje med višino pov- 
prečne invalidske pokojnine vključno z varstvenim dodatkom 
in povprečnega osebnega dohodka kot je bilo doseženo v letu 
1990. 
Družinske pokojnine se drugače oblikujejo kot starostne in 
inva- lidske. Ob njihovi odmeri znašajo le okoli 70% višine 
starostne ali invalidske pokojnine. Skupaj z varstvenim dodat- 
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kom je ta pokojnina v letu 1990 znašala v povprečju na mesec 
okoli 3.635 din. Varstveni dodatek prejema 29% družinskih 
upokojencev. 
V preteklosti so se te pokojnine oblikovale podobno kot 
ostale, s sistemom kriterijev, ki so veljali za starostne in 
invalidske pokojnine. V obdobju 1981-1984 je bilo razmerje 
povprečne družinske pokojnine do povprečnega osebnega 
dohodka okoli 49%. To razmerje se je tudi pri tej vrsti pokoj- 
nine začelo izboljševati, potem, ko je začel veljati nov pokoj- 
ninski zakon, vendar je bila njihova višina še vedno odvisna 
od ravni starostne in invalidske pokojnine. V letu 1986 se je 
razmerje povprečne družinske pokoj- nine in povprečnega 

osebnega dohodka gibalo okoli 56%, v letu 1989 se okoli 69%. 
V letu 1990 se je ta delež znižal ter pred- stavlja v odnosu do 
povprečnega osebnega dohodka 68%. 
Za to vrsto pokojnin smo v letu 1990 morali vsak mesec zbrati, 
da lahko pokrijemo sredstva tovrstnega pokojninskega var- 
stva 76.000 prejemnikov, približno 50.000 povprečnih sloven- 
skih osebnih dohodkov. 
V obdobju 1991 -1995 se bodo glede na pokojninsko zakono- 
dajo, ki velja za starostno in invalidsko varstvo, tudi družinska 
pokojni- na oblikovala na približno dosedanjih razmerjih 
med povprečno družinsko pokojnino in povprečnim osebnim 
dohodkom, doseženo v letu 1990. 

Zaposleni, nezaposleni, štipendisti 

Zaposlitveni kontingent (vsi aktivni prebivalci izven zaseb- 
nega kmetijstva, skupaj z iskalci zaposlitve) se povečuje 
zaradi priliva mladine iz šol ter presežka priselitev aktivnih 
prebival- cev nad odselitvami, zmanjšuje pa se zaradi upoko- 
jevanja in smrti. V osemdesetih letih se je ta kontingent 
povečeval vse do leta 1987, predvsem zaradi presežka migra- 
cij iz drugih republik. 
Po letu 1987, ko se je začelo število zaposlenih zmanjševati, 
se je začel zmanjševati tudi neto migracijski priliv, hkrati pa se 
je občutno povečalo tudi upokojevanje, tako da se je zaposli- 
tveni kontingent začel zmanjševati. To bo po naših ocenah 
trajalo vse do let 1991-1992, ko bo sedanji val pospešenega 
upokojevanja uplahnil in bo zaradi močnih generacij mladih, 
ki bodo končale šolanje, razlika med njimi in številom upoko- 
jitev vedno večja. 
Tako bo ponudba delovne sile močno presegla zaradi gospo- 
darskih razlogov omejeno povpraševanje po njej, kar bo pove- 
čalo število nezaposlenih od sedanjih 50-55 tisoč na okrog 
135 tisoč v letu 1993. Pri tem nismo upoštevali migracij. Če 
bodo priselitve delovno sposobnega prebivalstva v Slovenijo 
tudi v naprej večje od odselitev, bo to še povečalo število 
nezaposlenih. Po drugi strani se število iskalcev zaposlitve 
lahko zmanjša zaradi odliva v zasebno kmetijstvo (ocenju- 
jemo, da ta v petih letih ne bi mogel biti večji od 8000), ali 
zaradi manjšega priliva iz šol zaradi večje ali podaljšane 
udeležbe mladine v procesu rednega izobraževanja (kar pa 
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zmanjša priliv iz šol v zaposlitveni kon- tingent samo v 2-3 
letih), zaradi presežka odselitev nad prise- litvami ali zaradi 
znižanja splošne stopnje aktivnosti zlasti ženskega dela popu- 
lacije. Število nezaposlenih bo lahko nižje tudi, vkolikor bomo 
v okviru politike zaposlovanja izvajali dodatne programe 
zaposlovanja, delovnega angažiranja in preuspo- sabljanja. 
Število zaposlenih se je v osemdesetih letih povečevalo vse 
do leta 1987 po letni stopnji okrog 1.5%. Po tem letu je začelo 
upadati, najprej v gospodarstvu družbenega sektorja, v letu 
1990 pa tudi v negospodarstvu, medtem ko število zaposlenih 
in samoza- poslenih v drobnem zasebnem sektorju počasi, 
a bolj ali manj konstantno narašča. Skupno število zaposlenih 

jZAPOSLENU 
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se je v obdobju 1987-1990 zmanjšalo za preko 45 tisoč 
(najbolj v letu 1990 - okrog 30 tisoč). Za obdobje 1991 -1995 
je seveda možno več sce- narijev razvoja. Tu upoštevamo 
dokaj počasno prestrukturiranje ob omejnih možnostih inve- 
stiranja, ki bo zahtevalo najprej nadaljnje zmanjšanje števila 
delovnih mest za okrog 83 tisoč do leta 1992, nato pa do leta 
1995 povečanje za okrog 30 tisoč. 
V osemdesetih letih je bila nezaposlenost v Sloveniji nizka. 
Vse do leta 1987 se je gibala na ravni, nižji od 2% zaposlitve- 

NEZAPOSLENI 
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nega kontingenta. Z upadanjem števila zaposlenih v letih 
1988, 1989 in še zlasti v letu 1990, pa se je začela močno 
povečevati in bo po naših ocenah dosegla vrh v letu 1993 
(okrog 135 tisoč nezaposle- nih, oziroma okrog 15% zaposli- 
tvenega kontingenta). 
Število nezaposlenih se v večjem obsegu povečuje predvsem 
zaradi odpuščanja presežnih delavcev in stečajnikov ter 
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zaradi presežka priliva mladih iz šol nad številom nadomest- 
nih in novih delovnih mest. Predvidevamo, da bodo do leta 
1993 odpuščeni vsi obstoječi presežki, gospodarska situacija 
pa naj bi po tem letu že omogočila ponovno rast števila 
delovnih mest. Zato bi začelo število nezaposlenih po tem letu 
upadati, vendar bi jih bilo ob koncu leta 1995 še vedno okrog 
125 tisoč. 
Običajno se na zavode za zaposlovanje ne prijavljajo vsi 
iskalci zaposlitve. Zlasti iskalci prve zaposlitve si poskušajo 
najti zaposlitev najprej sami. V preteklosti se je (po naših 
ocenah) povprečni delež neregistriranih iskalcev zaposlitve 
v skupnem številu nezaposlenih gibal okrog 20% in bo ver- 
jetno približno tak ostal tudi v bodoče. Seveda pa to pomeni, 
pri močnem povečanju skupnega števila nezaposlenih tudi 
močno povečanje kontingenta neregistriranih iskalcev zapo- 
slitve. 
Nezaposleni se registrirajo na zavodih za zaposlovanje pred- 
vsem zaradi ugodnosti ali pravic, ki jih lahko tam uveljavljajo. 
Če zaposlena oseba ne izgubi dela po svoji volji ali krivdi, ima, 
v skladu z zakonom, pravico do prejemanja denarnega nado- 
mestila (DN) in po preteku zakonsko določenega časa tudi 
eventuelno pravico do prejemanja denarne pomoči (DP) iz 

19B1 81 83 84 85 9< 87 88 89 1980   18&1-1B05|a ocana 
1 92 93 94 1995 

[ ] reg nezaposer* I prefemrad DN ii DP — delež prejemrtkov 

DN - atntmi nadomasOla referenčna populacij«: registrirani nezaposleni op _ 0Inim, pomocl 

(cjzap sektor za aocttnrazvof 

naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. V preteklosti 
se je skupni povprečni delež prejem- nikov DN in DP gibal 
okrog 10% števila registriranih nezaposlenih. 
S pospešenim odpuščanjem delavcev v letu 1990 in v nasled- 
njih letih se pospešeno povečuje tudi število upravičencev do 
teh prejemkov. 
Ker pa je doba trajanja pravice do prejemanja DN in DP 
omejena, število upravičencev po letu 1992 zopet upade. 
Zaradi dolgotrajne nezaposlenosti (v primeru neugodnega 
gospodar- skega razvoja) bo naraščalo predvsem število 
nezaposlenih, ki jim je pravica do prejemanja DN in DP že 

potekla. Del teh bo zato iskal možnost, da si pridobi socialno 
pomoč iz programa socialnega skrbstva. Za velik del nezapo- 
slenih pa bo treba poskrbeti tudi z drugimi oblikami pomoči 
za nezaposlene, predvsem z raznimi oblikami izobraževanja 
in preusposabljanja ter aktivne politike na področju nezapo- 
slenosti. Zaradi velikega obsega nezaposlenih bi bila za te 
namene potrebna tudi precej večja finančna sredstva, kot so 
bila potrebna do sedaj. 
Opozoriti je še treba, da bo velik, in vedno večji del nezaposle- 
nih predstavljala predvsem populacija mladih iskalcev zapo- 
slitve, kar ima lahko težke negativne posledice tako za soci- 
alni, kot ekonomski razvoj. Problematika nezaposlenosti 
v devetdesetih letih vsekakor ne bo več tako marginalna, kot 
je bila v Sloveniji v sedemdesetih in osemdesetih, zato ji bo 
potrebno posvetiti bistveno več družbene pozornosti in pod- 
pore, kot je bilo to potrebno do sedaj. 
Osnova za denarno nadomestilo je povprečni osebni doho- 
dek, ki ga je upravičenec prejemal v zadnjem letu (po spre- 
membi leta 1987 v zadnjih 3 mesecih) pred prenehanjem 
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delovnega razmerja. Denarno nadomestilo znaša 60% (od 
začetka leta 1988 do konca leta 1990 za stečajnike 80%) 
osnove. Upravičenci, ki vzdržujejo družinske člane imajo pra- 
vico do denarnega dodatka, če njihovi dohodki na družin- 
skega člana ne presegajo zneska, ki je enak višini ugotovlje- 
nih minimalnih življenjskih stroškov. Denarni dodatek lahko 
znaša največ 25% tega zneska. Čas prejemanja denarnega 
nadomestila je odvisen od časa, ki ga je oseba dotlej prebila 
na delu in traja 3- 12 mesecev (za osebe nad 15 let delovne 
dobe do 24 mesecev). 
Povprečna nadomestila so se do leta 1989 gibala pod 60% 
povprečnega osebnega dohodka v Sloveniji, kar kaže na 
nizko kvalifikacijsko strukturo nezaposlenih. Porast povpreč- 
nega nadomestila v letih 1989 in 1990 si lahko razlagamo 
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delno s vplivom povečanega števila stečajnikov (katerih pra- 
vica je bila v teh letih višja od drugih upravičencev) delno pa 
z metodološkimi razlikami pri izračunavanju obeh povprečij 
v pogojih visoke inflacije. Visoko število upravičencev in 
nekoliko višja kvalifikacijska struktura le-teh bosta zahtevala 
tudi visok porast mase potrebnih sredstev za njihovo izplačilo 
v obdobju do leta 1995. 
Denarna pomoč med brezposlenostjo je bila do sedaj enaka 
znesku najnižjega osebnega dohodka, ki zagotavlja materi- 
alno in socialno varnost po zakonu, od leta 1991 dalje pa naj 
bi znašala 80% tega zneska. 
Do leta 1987 razmerje med povprečno denarno pomočjo in 
povprečnim osebnim dohodkom pada, zaradi načina obliko- 
vanja minimalnega oseb- nega dohodka v odvisnosti od 
povprečnega osebnega dohodka v repu- bliki v preteklem 
letu. S prehodom na revalorizacijo v skladu z rastjo življenj- 
skih stroškov se je popravilo tudi realno razmerje med pov- 
prečno višino denarne pomoči in osebnega dohodka. 

SOLSKA MLADINA 
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V celotnem srednjem šolstvu je v letih 1980 do 1990, po 
začetnem nihanju, viden postopen porast števila učencev. 
Vzrok za povečanje po letu 1986 leži deloma v močnejših 
generacijah, ki prihajajo v srednje šole, in bodo po projekci- 
jah prebivalstva še prihajale nekje do leta 1995, in deloma 
v večjem odstotku vključenih genera- cij v srednje šolstvo. *) 
V obdobju 1991 - 1995 je še vedno pričakovati rast števila 
učencev srednjih šol (generacije te sta- rosti so še vedno 
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") Vključenost generacije 15 - 18 let v srednje šolstvo je bila 
v letu 1981 60,9%, leta 1986 okoli 71% in leta 1988 okoli 72%. 
V visokem šolstvu je bila generacija od 19 do 24 let leta 1981 
vključena 9,8%, 1986 - 11,2% in 1988 - 12,2%. 
Delež vključene generacije 6,5 - 24 let v izobraževanje 
(osnovno, srednje, visoko) se je v teh letih gibal nekaj nad 
60%. 

številčne), ki pa se lahko še poveča, če se bo še nadalje 
povečevala vključenost v izobraževanje. To pomeni, vsaj 
v večjih slovneskih mestih in predvsem v Ljubljani in Mari- 
boru, nadaljnje pomanjkanje šolskega prostora, težave pri 
vpisovanju mladine v srednje šolstvo in tudi večji obseg sred- 
stev za to dejav- nost. 
Število rednih študentov v visokem šolstvu stalno raste, od 
19.200 v študijskem letu 1980/81 do 27.800 v študijskem letu 
1990/91. Nadaljnjo rast je pričakovati tudi v obdobju 1991 
- 1995. Vzrok za to bo deloma v številčnejših generacijah, ki 
bodo zapuščale srednje izobraževanje, deloma pa tudi 
v močno zoženih možnosti zaposlovanja. Finančno pomeni, 
tako kot tudi drugod po svetu, avtomatično večji pritisk za 
vpis v visoko šolstvo. Tako stanje pomeni tudi realno poveča- 
nje obsega sredstev za to dejav- nost. 
Problemom (večji vpis, večja udeležba generacije, več udele- 
žencev v izobraževanju zaradi eksternih vplivov), ki so v usme- 
jenemu izobraževanju že dalj časa prisotni, v naslednjem 
obdobju pa se bodo še intenzivirali, je potrebno posvetiti 
posebno pozornost in se nanje pripraviti. Glede na to, da je 
bilo o tej problematiki že govora na 1. seji Odbora za druž- 
bene dejavnosti (soglasje za omeji- tev vpisa), ne bi bilo 
odveč temu posvetiti posebno sejo in zraven obravnavati tudi 
vprašanje kako bo izobraževanje reagiralo na nezaposlenost 
mladine. 

V letih 1981 - 1990 je okoli četrtina vseh dijakov in študentov 
prejemala štipendijo, bodisi kadrovsko, iz združenih sredstev 
ali katero drugo, ki jo opredeljuje družbeni dogovor o štipen- 
dijski politiki. 
V začetku je bil delež prejemnikov kadrovskih štipendij 
v celotni populaciji dijakov in študentov višji (28% v letu 1981)_, 
vendar je počasi upadal (21% v šolskem letu 1989/90). Delež 
prejemnikov štipendij iz združenih sredstev se je počasi zviše- 
val, od 14,8% v šolskem letu 1981/82 na 23,1% v šolskem letu 
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1988/89 in tako prese- gel delež, ki ga predstavljajo kadrov- 
ske štipendije. 
Kadrovske štipendije in štipendije iz združenih sredstev so 
prejem- ali tako dijaki kot tudi študenti. Če je bil delež 
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študentov v okviru kadrovskih štipendij v letu 1981 višji od 
deleža dijakov, se je razmerje v letu 1989 obrnilo v korist 
dijakov. Iste zakonitosti veljajo tudi za štipendije iz združenih 
sredstev, za Titov sklad in za dodatke h kadrovskim štipen- 
dijam. 
Zaradi težav s katerimi se soočajo in se bodo soočala sloven- 
ska podjetja je realno pričakovati porast vloge in deleža 
štipendij iz državnih (združenih) sredstev. Ravno tako je 
mogoče pričakovati povečanje števila prosilcev, ki ne bo 
odvisno samo od povečanega števila udeležencev v izobraže- 
vanju, temveč bo tudi rezultat slabšega socialnega položaja 
populacije. V taki opciji bo verjetno nujno, ne redifinirati 
vloge štipendije, pač pa spremeniti njen temeljni namen - šti- 
pendija naj bi bila prvenstveno sredstvo za šolanje in življenje 
v času izobraževanja. 
Politika oblikovanja višine štipendij se je v preteklosti vezala 
na povprečni osebni dohodek iz preteklega leta, zato je v letih 
visoke inflacije vrednost štipendij realno krepko padala. Za 
kadrovske štipendije naj po družbenem dogovoru iz leta 1987 
štipendija ne bi presegla povprečnega osebnega dohodka 
v republiki v preteklem letu, za štipendije iz združenih sred- 
stev pa ne 55-65% tega zneska. Kot je videti iz grafikona so 
se republiške štipendije gibale okrog 20% povprečnega oseb- 
nega dohodka v republiki v tekočem obdobju. Po novem, 
kadrovske štipendije ne bi smele biti nižje od 20-30%, repu- 
bliške pa ne višje od 80% zneska, ki zagotavlja materialno in 
socialno varnost delavca po zakonu. 

Otroci, porodnine 

Število dodeljenih otroških dodatkov se je v preteklih letih 
povečalo. Čeprav so opazna nihanja, ki so nastajala zaradi 
različnih razlogov (spremembe sistemov, kriterijev itd.) se bi 
po prvi varianti ta trend nadaljeval, tako da bi bilo leta 1995 za 
okrog 7.500 prejemnikov otroških dodatkov več kot leta 1990. 
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Po drugi varianti bi število prejemnikov naraščalo mnogo 
hitreje in sicer tako, da bi v letu 1990 prejelo otroški dodatek 
33% potencialnih upravičencev (to so otroci in šolajoča mla- 
dina do 26. 
leta), leta 1995 pa bi ta delež narastel na 40%. Tako bi v letu 
1991 prejelo otroški dodatek okrog 168.700 otrok in leta 1995 
okrog 195.500 otrok. Ta varianta je izpeljana iz strateških 
usmeritev otroškega varstva, ko naj bi otroški dodatek posto- 
poma prejeli vsi otroci, oz. vsak drugi otrok. Vendar pa je 
ravno ta projekcija najmanj usklajena z davčno zakonodajo, 
kjer je za vsakega otroka možno uveljavljati zmanjševanje 
davčne osnove. Ta del davčne ureditve s tem že uresničuje 
tisti del strateške usmeritve v otroškem varstvu, ki pomeni, 
otroški dodatek za vse, zato »klasični otroški dodatki« osta- 
nejo samo za socialno najbolj ogrožene. 
Graf prikazuje obseg sredstev kot posledico I. variante rasti 
števila upravičencev do otroških dodatkov. 

OTROŠKI DODATKI 
obseg sredstev in razmerje do OD 
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Ta varianta se zdi v kombinaciji z davčnim sistemom v tem 
trenutku sprejemljivejša, vendar se bodo potrebe po otroških 
dodatkih ver- jetneje povečale še bolj (glej II. varianto). Po I. 
varianti bi se nadaljevalo povečevanje števila upravičencev, ki 
se je začelo proti koncu prejšnjega srednjeročnega obdobja, 
upoštevajoč kriterij materialne in socialne ogroženosti, in 
temu bi sledil tudi obseg sredstev, ki je izražen v številu 
povprečnih čistih osebnih dohod- kov, porabljenih za ta 
namen. 
Odnos višine otroških dodatkov do povprečnih osebnih 
dohodkov kaže zelo neenakomerno gibanje, ki je posledica 
ne samo gibanja upravičencev in spremembe pravil, temveč 
tudi zakasnelih valoriza- cij. 
Ker politika otroških dodatkov, glede višine posameznega 
prejemka, še ni definiranan, je za obdobje 1991-1995 upošte- 
van odnos do povprečnih osebnih dohodkov, kot je veljal 
v 10-letnem obdobju. 
Število prejemnic nadomestil osebnega dohodka za čas 
poroda ter za nego in varstvo otroka za zaposlene, kmetice in 
družbene pomoči za dijakinje, študentke in iskalke zaposlitve 
(v grafu so prikazane vse prejemnice skupaj), se je v obdobju 
1981-1990 zmanjšalo. Na to je vplivalo, poleg samega upada- 
nja rojstev, tudi naraščanje števila vzdrževanih in nezaposle- 
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PORODNIŠKE ZA ZAPOSLENE IN KMETICE 
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nih brez statusa (kar pomeni, da vse porod- niče niso dobile 
pomoči). 
Bolj primerno je, da bi v obdobju 1991-1995 roditelji vseh 
otrok prejemali nadomestilo ali pomoč ob porodu ter za nego 
in varstvo otroka. Zato je viden takšen preskok med letom 
1990 (21.160 upravičencev) in letom 1991, ko je prikazano 
število vseh porodnic. 
II. varianta je torej precej optimističnejša. Predvideva namreč 
ohranitev deleža porodnic iz leta 1990, v sicer naraščajočem 
številužensk v fertilni dobi. Po prvi varianti pa bi se upadanje, 
začeto v preteklem obdobju, še nadaljevalo. 
V zadnjih 9 letih je obseg sredstev za nadomestila osebnega 
dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi poroda ter za nego in 
varstvo otroka strmo naraščal; še zlasti je opazen močan skok 

sredstev v letu 1986. Ta rast pa ni posledica naraščanja števila 
upravičenk (le-teh je celo vsako leto manj) temveč od višine 
nadomestil, od leta 1986 dalje pa takšne ravni nadomestil, kot 
če bi upravičenka delala. 
Medtem ko se je do leta 1986 ohranjalo razmerje nadomestil 
na ravni okrog 64% povprečnega mesečnega čistega oseb- 
nega dohodka pa se je sredi leta 1986, kot posledica spre- 
membe pravila določanja višine nadomestila, ta raven močno 
dvignila in sicer na okrog 75-80% povprečnega mesečnega 
čistega osebnega dohodka. Sprememba pravila pomeni skok 
od 10.000 osebnih dohodkov potrebnih za ta namen, na blizu 
18.000 osebnih dohodkov. To je gotovo izredno visoka pra- 
vica v primerjavi z kmeticami, nobene primerjave pa nevzdrži 
s porodnic- ami, ki ne dobe ničesar. Za obdobje 1991-1995 
smo sicer ohranili razmerje do osebnih dohodkov iz zadnjih 
petih let, sam obseg sred- stev pa je nekoliko povečan ob 
predpostavki, da bodo prejemek iz tega naslova prejele vse 
porodnice (število le-teh pa se bo po projekciji prebivalstva, 
povečalo). 
Od leta 1982 so, glede pravice do prejemka ob porodu in za 
nego in varstvo otroka ter v dolžini prejemanja te pravice, 
združene kme- tiče izenačene z delavkami. 
Višine prejemkov pa so zelo različne. Na osnovi samouprav- 
nega sporazuma, sklenjenega z ustreznimi zadrugami, naj bi 

PORODNINE - KMETICE 
obseg sredstev in razmerje do OD 
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bila višina prejemka izenačena z višino zajamčenega oseb- 
nega dohodka, vendar pa ta višina ni bila nikoli dosežena. 
Število upravičenk, ki je naraščalo do leta 1986, je sicer imelo 
za posledico povečevanje obsega sredstev (izraženega z šte- 
vilom za to potrebnih povprečnih osebnih dohodkov), vendar 
pa je vsaka upravičenka dobila manj kot v predhodnem letu. 
Realno so ta nadomestila pričela naraščati v letu 1987, vendar 
se še vedno gibljejo okrog 30% povprečnega osebnega 
dohodka, sklicujoč se na zgoraj omenjeni sporazum pa bi 
morala nadomestila znašati okrog 55% povprečnega oseb- 
nega dohodka. 
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Ogrožene skupine prebivalstva 

Število stalnih družbeno-denarnih pomoči, ki upravičencem 
pomeni- jo edini vir preživljanja, vse od leta 1981, zaradi 
strukture prejemnikov, stalno upada. Za obdobje 1991 - 1995 
predvidevamo nadaljnje upadanje, ker novih upravičencev, iz 
tiste kategorije prebivalstva, od koder so dosedaj izvirali upra- 
vičenci, ne bo. 

DRUŽBENE DENARNE POMOČI 
edini vir 
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Zaradi zmanjševanja števila upravičencev se bo zmanjševal 
obseg sredstev, vendar bo potrebno višine približevati mini- 
malnim življenskim stroškom starostnika, zato smo za projek- 
cijo sredstev uporabili tisto razmerje edinega vira do čistih 
osebnih dohodkov, ki je bilo v tekočem obdobju realno naj- 
bolj ugodno. 
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edini vir 
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število stalnih družbeno—denarnih pomoči, ki upravičencem 
pomenijo dopolnilni vir preživljanja pa v obdobju 1986-1990 
nekoliko narašča. To je, za razliko od prejemnikov edinega 
vira, kategorija prebivalstva, ki je sicer zaradi starosti nespo- 
sobna za pridobitno delo, vendar je v svojem aktivnem 
obdobju vsaj toliko delala, da ima določene, vsaj minimalne 
prejemke. Število teh oseb se bo v obdobju 1991-1995, zaradi 
zaostrovanja socialnih razmer, povečevalo (od 6.900 v letu 
1991 na okrog 7.400 v letu 1995). 
Temu ustrezno bodo naraščala sredstva. Tudi pri pomočeh, ki 
bodo upravičencem pomenile dopolnilni vir preživljanja bo 
potrebno višine pomoči ustrezno povečati tako, da se bodo 
skupaj z obstoječimi prejemki približale minimalnim življenj- 
skim stroškom starostnika. Zato smo za projekcijo sredstev 
uporabili tisto razmerje dopolnilnega vira do čistih osebnih 
dohodkov, ki je bilo v preteklem obdobju realno najbolj 
ugodno. 
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Kot je omenjeno že v uvodnem besedilu, bodo potrebe po 
začasnih in enkratnih pomočeh zaradi nezaposlenosti močno 
povečane. Zato bo bolj ustrezna II. varianta, ki upošteva 
izplačilo pomoči, vsaj 50% potencialnim upravičencem, 
čeprav tudi I. varianta upošteva naraščanje potreb, z enako 
dinamiko kot v preteklem obdobju. Število prejemnikov 
začasnih pomoči narašča že od leta 1986 in to mnogo hitreje 
kot število prejemnikov enkratnih pomoči, ki narašča od leta 
1988. 
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Vendar pa od skupnega števila prejemnikov enkratnih in 
začasnih pomoči (v letu 1990 jih je bilo 12.263) predstavljajo 
prejemniki enkratnih pomoči kar 84%, prejemniki začasnih 
pomoči pa le 16% skupnega števila. Zaradi povečane socialne 
in materialne ogroženosti se bo moralo to razmerje spreme- 
niti v korist povečanega deleža prejemnikov začasnih pomoči. 
Kot predpostavka za planiran obseg sredstev v obdobju 
1991-1995, je uporabljena II. varianta, ki pomeni, da bi zago- 

zelo neenakomerno. Obseg sredstev se bo v prihodnjem 
obdobju povečal, dvignila pa se bo tudi višina enkratnih 
pomoči, urejena z deležem čistega osebnega dohodka, kori- 
girano na višino tistega leta v preteklosti, ko je bil realni 
prejemek v najboljšem razmerju do povprečnega mesečnega 
čistega osebnega dohodka. 
Tudi višina začasnih pomoči, katere upravičenci prejemajo 
šest mesecev (čeprav v grafu prikazujemo, kot da bi pomoč 
prejemali 12 mesecev), je v preteklem obdobju zelo nihala. 
V obdobju 1991-1995 je predvieno povečanje obsega sred- 
stev zaradi večjega števila upravičencev i zaradi upoštevanja 
realno najbolj ugodnega razmer- ja začasne pomoči do 
čistega osebnega dohodka. 
Rejništvo je dejavnost, ki ima na našem ozemlju močno tradi- 
cijo. 
Vendar v zadnjih 10—tih letih ni doživelo nikakršne trans- 
forma- cije ali celo modernizacije, razen ureditve samega 
statusa rej- ni ne. 

Pomoč države otrokom, ki nimajo svoje družine ali zaradi 
različnih razlogov ne morejo živeti pri svojih starših , je 
v obdobju 1981-1990 prejemalo okrog 2000 otrok. To število 
bo zaradi povečanega zanimanja za rejniški poklici do leta 
1995 naraslo na okrog 2.350. 
Sredstva za rejnine, ki obsegajo povračila materialnih stro- 
škov za otroka in plačilo za rejničino delo, so se v preteklosti 

tovili začasno ali enkrtno pomoč vsaj polovici potencialnih 
upravičencev (to so osebe brez zaposlitve, ki jim je potekel 
čas prejemanja nadomes- til in pomoči in del mladih, ki po 
končanem šolanju ne bo dobil zaposlitve). 
Višina enkratnih pomoči se je v obdobju 1986-1990 gibala 
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gibala zelo neenakomeno in tudi sama višina rejnine je do leta 
1985 celo upadala. 
Po letu 1986 so se, z sprejetjem samoupravnega sporazuma 
o skup- nih osnovah in merilih za določanje rejnine in o pla- 
čevanju rejnine razmerja nekoliko uredila, čeprav je gibanje 
sredstev v letu 1989 in 1990 zaradi inflacije in njenih posledic 
ponovno neenakomerno. Za obdobje 1991-1995 je uporab- 
ljeno 10-letno povprečje. 
V organizacijah za usposabljanje se usposabljajo otroci in 
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ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE 
plačila in doplačila oskrbe 
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mladost- niki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter 
z motnjami vedenja in osebnosti. Število upravičencev, kate- 
rim je socialno skrbstvo (do)plačevalo stroške oskrbe se je 
gibalo okrig 2500, v letu 1989 pa je upadlo na okrig 2300. 
Zaradi adaptacij in dogradenj je bio pridobljenih nekaj, zelo 
potrebnih mest, kar pa še ne zadošča. 
V teh organizacijah je namreč veliko mladostnikov, ki so za te 
organizacije že prestari, vendar nimamo ustreznih zavodov. 
Obseg sredstev, se je zlasti povečal v zadnjih dveh letih, ko so 
bile zelo visoke tudi višine (do)plačil. V obdobju 1991-1995 
smo upoštevali povprečno doseženo višino doplačil v prete- 

ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE 
obseg sredstev in razmerje do OD 
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klem obdobju, tako da se giblje med 80 in 85% povprečnega 
izplačanega osebnega dohodka na mesec. 
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V splošnih socialnih zavodih živijo pretežno stari ljudje, ki ne 
morejo več skrbeti sami szase. Država jim zagotavlja plačila 
oz.doplačila oskrbe, če si je sami ne morejo kriti. V splošnih 
socialnih zavodih je bilo leta 1981 8.408 oseb, od teh je 7.686 
osebam plačilo ali doplačilo stroškov oskrbe krilo socialno 
skrbstvo. V letu 1990 pa je bilo v splošnih socialnih zavodih 
11.070 oseb, od katerih je bilo 5.987 osebam plačana oz. 
doplačana oskrba s strani socialnega skrbstva. Zaradi predvi- 
denih investicij bo leta 1995 v teh zavodih skupno 12.600 
mest, plačilo oz. bi doplačilo oskrbe v zavodih imelo zagotov- 
ljeno okrog 7.000 oseb. 
V posebnih socialnih zavodih živijo osebe z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju. 
Število oskrbovancev, katerim je socialno skrbstvo (do)plače- 
vaio stroške oskrbe je do leta 1985 naraščalo, potem pa se je 
do leta 1990 nekako umirilo na okrog 1100 oskrbovancev. Ker 
so potrebe po teh kapacitetah velike, smo za prihodnje 
obdobje predvideli rast upravičencev. 

SPLOSNI SOCIALNI ZAVODI 
obseg sredstev in razmerje do OD 

Za splošne socialne zavode se bo v prihodnjem obdobju 
povečeval tudi obseg sredstev za plačilo in doplačila oskrbe, 
višino doplačil pa smo korigirali s povprečno višino v prete- 
klem obdobju. 
Sredstva za posebne zavode smo za obdobje 1991-1995 
nekoliko povečevali, pri čemer smo upoštevali povprečno 
višino (do)plačil iz preteklega obdobja. 

POSEBNI SOCIALNI ZAVODI 
obseg sredstev in razmerje do OD 
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Pravico do nadomestila za invalidnost pridobi otrok, ki se ne 
more usposobiti za samostojno življenje in delo, ko dopolni 
18 let. Zato smo število upravičencev v obdobju 1991-1995 
povečevali z enako dinamiko, kot bo naraščalo prebivalstvo 
staro 18 let. 
Sredstva se gibljejo nekoliko manj umirjeno kot število upra- 
vičencev. Višina nadomestila, skupaj z dodatkom za pomoč in 
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postrežbo bo v prihodnje v povprečju okrog 25% povpreč- 
nega mesečnega čistega osebnega dohodka. 
Pomoč družinam oz. posameznikom, ki s svojimi dohodki 
zaradi materialne ogroženosti ne zmorejo plačevati stanarine, 
nudi država v obliki delnega nadomestila stanarine. Število 
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upravičencev vse od leta 1981, zlasti pa od leta 1986, strmo 
narašča (po povprečni letni stopnji rasti 17,3%). Naraščanje 
v preteklosti ni bilo le posledica naraščanja materialne ogro- 
ženosti, temveč tudi posledica sprostitve pogojev za prejem 
nadomestila. V prihodnje bo zato naraščanje nekoliko bolj 
umirjeno in sicer bo od 20.200 upravičencev v letu 1990, 
naraslo na okrog 25.800 upravičencev. 
Skladno z rastjo števila upravičencev bodo v prihodnje še 

STANARINA 
obseg sredstev in razmerje do OD 

1981 82 83 84 85 8< 87 88 89 90 1991 92 93 94 1995 
1901 -1905|« pro)0Kclja 

□ < ■ razmer)* do povOD 
rtf erencna vrednost: povprečne« osebrl donodek z^iostene^ m mesec 

(c)zdp. Sektor za loctan razvoj 

naprej naraščala tudi sredstva za ta namen, višina delnega 
nadomestila stanarine bo znašala okrog 4% povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka. 
Občinske priznavalnine se izplačujejo borcem z nizkimi red- 
nimi prejemki. Število upravičencev je od leta 1987, zaradi 
starostne strukture, v upadanju, ki se bo nadaljevalo tudi 
v prihodnjem obdobju. 
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Če so prejemki vojaških invalidov nižji kot znaša najnižja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo, so upravičeni do inva- 
lidskega dodatka ter do dodatka za pomoč in postrežbo. 
Enako kot pri priznavalninah, pa zaradi specifične strukture, 
število upravičencev upada. Upadanje se bo nadaljevalo tudi 
v prihodnjem obdobju. 
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Pri civilnih invalidih vojne bo, zaradi sprememb zakonodaje, 
število upravičencev v prihodnje nekoliko naraščalo. 
Sredstva za občinske priznavalnine so se gibala dokaj neena- 
komerno, kar zlasti velja za leto 1989, ko je zaradi zaostankov 
valorizacij opazen velik upad, v letu 1990 pa zaradi zapoznelih 
poračunov in novaga načina obračunavanja priznavalnin, 
izredno povečanje sredstev. Za prihodnje obdobje je predvi- 
dena bolj umirjena rast občinskih priznavalnin (upoštevano je 
gibnje v zadnjih petih letih). 
Tudi obseg sredstev za invalidske dodatke za borce NOV, se 
je gibal podobno kot za občinske priznavalnine. V obdobju 
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1991-1995 je predvidena enaka povprečna rast kot v prete- 
klem 10 letnem obdobju. 
Obseg sredstev za denarne pomoči civilnim invalidom vojne 
si je v obdobju 1981-1989 gibal v višini med 500 in 600 
osebnimi dohodki, porabljenimi v ta namen, v letu 1990 je 
opazno izredno povečanje zaradi usklajevanja z zveznimi 
invalidninami. Zaradi pretekle neenakomerne rsti je za pri- 
hodnje etletno obdobje predvidena enaka povprečna rast kot 
v preteklem 10 letnem obdobju. 
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Predlog izjave o POMORSKI USMERITVI REPUBLIKE SLOVENIJE 

ESA 294 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za pomorstvo 
je na svoji seji dne 21. januarja 1991, ob obravnavi proble- 
matike pomorstva v Republiki Sloveniji, določila besedilo: 
IZJAVE O POMORSKI USMERITVI REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE, 
ki jo na podlagi 266. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije, predlaga v obravnavo zborom Skupščine 
Republike Slovenije. 

Na sejah delovnih teles in zborov Skupščine Republike 
Slovenije bodo sodelovali naslednji člani komisije: 
- Danijel Starman, 
- Jurij Pirš in 
- Franco Juri. 

Slovenski narod je bil v svoji zgodovini, glede na srednje- 
evropsko lego Slovenije ter s tem povezanimi primerjalnimi 
prednostmi, vselej tudi pomorsko usmerjen. To usmeritev 
ohranja in jo bo razvijal tudi v bodoče. 

Prednosti, ki jih nudi izhod na Jadransko morje, sodobno 
pristanišče in v pomorske dejavnosti usmerjena podjetja, 
omogočajo vključevanje v mednarodno delitev dela in hitrejše 
prilagajanje kriterijem svetovnega gospodarstva. _ 

Ob tem pa je potrebno upoštevati, da so razvojne možnosti 
slovenskega morja in obale prostorsko omejene. 

Da bi zagotovili še boljše možnosti za razvoj Republike 
Slovenije v moderno državo, ki ima tudi vse prednosti pomor- 
ske države in da bi pri tem dosegli čimboljšo kakovost življe- 
nja, boljše varovanje okolje, sobivanje pristanišča, industrije 
in turizma na omejenem in občutljivem območju severnega 
Jadranskega morja, je Skupščina Republike Slovenije na 
zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora dne... 1991 sprejela naslednjo 

IZJAVO 
o pomorski usmeritvi Republike Slovenije 

1. Republika Slovenija bo vodila gospodarsko in razvojno 
politiko, ki bo tudi pomorsko usmerjena. Zato bo: 

a) podpirala razvoj koprskega pristanišča in prek njega 
usmerjenega tranzitnega in kopenskega prometa, ter spodbu- 
jala širitev stalnih pomorskih poti. Koprsko pristanišče mora 
postati pomembno in ekološko čimmanj obremenjeno prista- 
nišče srednjeevropskega prostora. Zato je potrebn o pred- 
nostno vzpostaviti prometne povezave Kopra z madžarsko in 
avstrijsko mejo, ki bodo enakovredne povezavam konkurenč- 
nih pristanišč; 

b) omogočala in spodbujala razvoj proste cone na območju 
in na obrobju koprskega pristanišča in razvoj delovno nein- 
tenzivnih in ekološko neobremenjujočih dejavnosti. 

c) zaščitila javni interes na področjih pristaniških dejavno- 
sti, pilotaže, vleke in reševanja ladij ter potniškega pomor- 
skega prometa: 

č) zagotovila pogoje za razvoj manjših in srednjih tranzitnih 
marin s servisnimi in drugimi spremlajočimi dejavnostmi; 

d) spodbujala prestrukturiranje dejavnosti na obali, ki eko- 
loško preobremenjujejo prostor oziroma nimajo razvojnih 
možnosti; 

e) zagotovila pogoje za razvoj tovornega in turističnega 
ladjarstva, ki bo sposobno poslovati na svetovnem trgu; 

f) načrtno spodbujala v mejah prostorskih možnosti prido- 
bivanje hrane in drugih dobrin z morja (ribištvo, marikultura, 
solinarstvo idr.) ter ob upoštevanju stroke, klimatskih dejavni- 
kov, avtohtonih značilnosti prebivalstva in kulturnih značilno- 
sti pokrajine, razvijala kmetijstvo, ki je pomembna kompo- 
nenta razvoja na tem območju; 

g) podpirala nadaljnji razvoj in nove oblike morskih športov. 

2. Republika Slovenija bo skrbela za umno rabo obalnega 
območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Zato 
bo: 

a) s predpisovanjem načina in pogojev za posege v komu- 
nalno infrastrukturo, omejevanjem in prepovedovanjem eko- 
loško škodljive dejavnosti, dogovarjanjem s sosednjima 
obmorskima državama, ustanovitvijo službe za stalno nadzi- 
ranje stanja morja in drugimi ukrepi zagotavljala pogoje za 
izboljšanje kakovosti obalnega morja; 

b) s prostorsko ureditvenimi predpisi zavarovala dele obal- 
nega območja in morja (zeleni pasovi, rezervati, klifi in drugi 
naravni spomeniki) in poskrbela za urbanistično skladen raz- 
voj s poudarkom na varovanju obmorskih kulturno-zgodovin- 
skih značilnosti mestnih jeder Pirana, Izole in Kopra (pred- 
vsem mandračev in obal) in obalnih krajevnih značilnosti 
(soline); 

3. Republika Slovenija bo skrbela za pomorsko pravno 
ureditev skladno z mednarodnimi pravili. Zato bo: 

a) razvila službo ali službe, ki bodo skrbele za nadzor morja 
in obale na varnostnem, plovbnem, ekološkem, sanitarno 
zdravstvenem in fiskalnem področju. Uredila bo varovanje 
meje na morju; 

b) zagotovila službo, ki bo sposobna učinkovito skrbeti za 
čiščenje morja in obale in razvila takšne odnose sodelovanja 
s sosednjima obmorskima državama, ki bodo zagotavljali 
polno sodelovanje severnojadranskih držav z vsemi sredstvi, 
ki so na razpolago pri odpravi morebitnih posledic večjih 
onesnaženj; 

c) spodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva: 
č) v sodelovanju s sosednjima obmorskima državama 

poskrbela za celovit dogovor o pomorskih plovbnih poteh in 
režimih plovbe ter ribolovnih območjih v Jadranskem morju. 

Ta izjava želi v obliki splošnega, a vendar zavezujočega 
besedila jasno opredeliti, da je Republika Slovenija tudi 
pomorsko usmerjena država. Ta, v tem besedilu še bolj dekla- 
rativna, zaveza naj bi usmerjala in zavezovala vse organe 
Republike Slovenije, da pri političnem odločanju, oblikovanju 
pravne ureditve Republike Slovenije kot samostojne države, 
planiranju, pa tudi pri konkretnem odločanju o vprašanjih, ki 
so povezana z morjem, kopnim območjem ob morju, ljudmi in 
gospodarstvom tega območja, vselej iščejo rešitve, ki bodo 
čimbolj skladne s pomorsko usmeritvijo Republike Slovenije. 

V prvem delu izjave so splošne ugotovitve, le-te pa pred- 
stavljajo uvod v drugi del, ki vsebuje stališča in sklepe. 

Temeljna uvodna ugotovitev je, da je edina izrazita pred- 
nost Republike Slovenije, glede na sosednje države, nena 
zemljepisna lega. Republika Slovenija ima ugodno zemlje- 
pisno-prometno lego in v zgodovini so čez njeno območje 
potekale pomembne tranzitne poti. Tudi danes pomeni ta lega 
prednost. Republika Slovenija ima tudi izhod na morje, že 
zgrajeno sodobno pristanišče, ki ni ukleščeno med mestom in 
morjem, temveč ima ob pristanišču prostor (napol nasuto 
depresijo) nemajhne površine, ki je trenutno neizkoriščen. 
Slovenija ima tudi podjetja s tradicijo in ljudi, ki se profesi- 
onalno ukvarjajo s pomorskimi dejavnostmi. Torej pomorska 
usmeritev ni nekaj novega oziroma usmeritev, ki bi jo bilo 
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potrebno graditi iz nič. Potrebno pa jo je jasno in zavezujoče 
opredeliti in to tudi uresničevati. 

Uvodoma sta opredeljeni tudi omejitveni dejstvi, ki ju je 
potrebno celovito upoštevati pri vsaki odločitvi v zvezi 
s pomorsko usmeritvijo Republike Slovenije. Republika Slo- 
venija ima malo obale v primerjavi z velikostjo ozemlja in 
s številom prebivalcev (v primerjavi z drugimi sredozemskimi 
državami). Poleg tega je to morsko območje (Severni Jadran) 
ekološko zelo občutljivo. Ta dejstva ter želja, da bi imeli razvit 
turizem, ohranjeno okolje, pristanišče in pomorsko usmer- 
jeno industrijo, zahtevajo pretehtan pristop k vsakemu vpra- 
šanju. Odločanje o razvoju pristanišča, izkoriščanju prostora, 
podpori določenih usmeritev in dejavnosti ne more biti pre- 
puščeno zgolj volji in možnostim obalnih občin. O teh vpraša- 
njih mora Republika odločati ali soodločati in za to tudi 
zagotavljati potrebna sredstva, če jih ni mogoče dobiti drugje, 
kadar gre za nujne nekomercialne posege. Od tega sta v mar- 
sičem odvisna tudi uspešen razvoj in smotrna gospodarska 
usmeritev Republike Slovenije kot celote. 

Glede na izrazito ugodno prometno lego, ki smo jo omenili, 
si je potrebno z vsemi sredstvi prizadevati usmeriti obstoječe 
in možne bodoče tranzitne tokove na slovenske ceste in 
železnice in, če je možno, prek pristanišča v Kopru. Tu je 
nujna odločna usmeritev Republike Slovenije, saj so potrebni 
večji in drugi infrastruktivni posegi. Ti posegi so večinoma že 
planirani, potrebno jim je le dati prednost pred nekaterimi 
drugimi investicijami. Republika Slovenija bo imela od tega 
gospodarsko korist, zato je potrebno prioritete pri gradnji 
prometnic vrednotiti tudi s tega gledišča. Država mora torej 
poskrbeti za cestno in železniško povezavo v smereh: 

1. Koper-soški koridor-Jesenice-Avstrija, 
2. Koper-Postojna-Ljubljana-Jesenice-Avstrija, 
3. Koper-Postojna-Ljubljana-Maribor-Avstrija in Mad- 

žarska. 
Gospodarski subjekti pa naj ob tem sami razvijejo različne 

oblike integralnega transporta. 
Država mora zagotoviti tudi trajno udeležbo v kapitalu in 

odločanju o koprskem pristanišču. Gre za objekt občegospo- 
darskega pomena (železnice, ceste, hidrocentrale in 
podobno). Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za večje infra- 
strukturne posege v pristanišču v Kopru (posebej, če gre pri 
tem tudi za ekološko razbremenitev okolja), kadar gre za 
posege, ki so nujni in tako veliki, oziroma tako nedonosni, da 
komercialno poslovanje tega ekonomsko ne bi preneslo. 

Pri tem je potrebno dopustiti možnost ločitve same pristani- 
ške dejavnosti od skladiščnih in drugih dejavnosti, ki so 
izrazito komercialne narave. 

V tujini ta ločitev ni neobičajna. Verjetno pa to ni primerno 
za pristanišče v Kopru, čeprav v tej fazi ni pametno v celoti 
izključiti ne ene, ne druge oblike organizacije pristanišča. Pri 
tem pa je treba poudariti, da je treba nujno zaščititi javni 
interes samo na področju pristaniških dejavnosti. 

Odločilen vpliv države je treba zagotoviti tudi pri določenih 
pomorskih dejavnostih, ki so nujne in za katere so zainteresi- 
rani vsi (pilotaža, vleka ladij, reševanje) pri čemer pa ni nujno, 
da se v Republiki Sloveniji vse te dejavnosti tudi samostojno 
organizirajo. Lahko se organizirajo tudi v sodelovanju z že 
obstoječimi večjimi podjetji v Republiki Italiji, ali Republiki 
HrvatskU, v obliki kooperacij, dislociranih podjetij-hčera, kon- 
cesij in podobno. 

Javni interes je potrebno zaščititi tudi pri tistih dejavnostih, 
ki so pomembne in v interesu vseh, brez podpore države pa bi 
bile premalo donosne (potniški linijski promet). 

Komisija za pomorstvo ocenjuje, da nudi območje na 
obrobju pristanišča v Kopru ugodne možnosti za razvoj pro- 
ste cone, ki bi morala pritegniti vrsto industrij in tudi drugih 
dejavnosti (finančne, špediterske, svetovalne in podobne sto- 
ritvene dejavnosti). Prosta cona bi morala nuditi carinske in 
davčne ugodnosti, razviti pa bi se morale najrazličnejše dejav- 
nosti, s katerimi bi pritegnili tuj kapital. Zaradi občutljivosti 
okolja pa morajo biti te dejavnosti ekološko čimmanj obreme- 
njujoče. 

Prostorske omejitve ne dopuščajo gradenj velikih marin, 
zato je potrebno vztrajati pri marinah s čimmboljšim finanč- 
nim izkoristkom na posamezen privez. 

Zaradi ekološke preobremenjenosti območja je potrebno 
neprimerne dejavnosti nadomestiti z boljšimi dejavnostmi. 
Ladjarstvo nudi izrazite možnosti za zaslužek državam z malo 

morja (s tem se ukvarjajo tudi države brez izhoda na morje). 
Na tem področju pa imamo tudi dovolj kadra, šolo in podjetje 
s tradicijo. Ladjarjem je potrebno zato zagotoviti takšne 
pogoje, kot jih imajo konkurenčni ladjarji drugih držav. 
Pomembna nova oblika ladjarstva bi lahko postala turistično 
ladjarstvo (charter jadrnic in motornih čolnov), ki se pri nas že 
razvija, pri čemer pa imajo pri tej dejavnosti trenutno še vedno 
pomembno vlogo tujci. Le-tem bi bilo treba prevzeti večji del 
trga ali pa jih pritegniti v skupne podjeme. To je stvar samo- 
stojnih podjetnikov, ki pa morajo imeti enake pogoje gospo- 
darjenja, kot jih imajo podjetniki v tujini. 

Čeprav ima Republika Slovenija relativno malo morja in 
obmorskega območja se ne sme zanemariti vloga, ki jo lahko 
igra ta prostor pri prehrani prebivalstva. Hrana iz morja in 
pridelki mediteranskih kultur so specifična hrana, ki se pride- 
sla le na tem območju. Poleg tega pa marikultura in tipično 
kmetijstvo pomembno prispevata k ohranjanju narave. Školj- 
čišča so naravni filtri morja, gojenje kultur v terasah pa 
preprečuje erozijo hribovitih predelov in podobno. 

Šport ima nedvomno pomembno vlogo pri ohranjanju zdra- 
vega prebivalstva, vrhunski šport pa tudi pri razvoju nacional- 
nega ponosa ter promociji Republike Slovenije v svetu. Zato 
je potrebno podpirati tudi športe na vodi, ki so tipični za to 
območje (jadranje, surfanje, pa tudi veslanje, plavanje, vater- 
polo in druge). 

Zagotavljanje pogojev za kakovostno morje je vseobsega- 
joča naloga, ki zadeva vsa področja (pravo, javno upravo, 
urbanizem, gospodarstvo, ekologijo). Brez čistega morja pa 
ni nekakovostnega turizma, ne pridelave hrane iz morja, ne 
užitka v vodnih športih. Eno je odvisno od drugega, vsi ukrepi 
doma pa ne zaležejo veliko, če se o tem vprašanju ne dose- 
žejo zavezujoči dogovori s sosednjima obmorskima drža- 
vama. 

Besedilo 2/b izjave jasno in podrobno opredeljuje stališča, 
da je brez varovanja naravne in kulturne dediščine vsak razvoj 
ne-civilizacijski, pri razvoju krajev ob morju pa je potrebno še 
posebej paziti na specifičnosti, povezane z morjem. 

Ustanovitev organizacije, podobne obalni straži drugih 
držav, je ena od nalog pri osamosvajanju Republike Slovenije. 
Na tako majhnem območju, kot je naše morje, ni smotrna 
ločena organizacija tako vojaškega kot policijskega in inšpek- 
cijskega nadzora. Obalna straža bi morala biti civilna policij- 
ska organizacija z določenimi upravnimi pristojnostmi, zadol- 
žena za izvajanje vseh državnih pristojnosti na morju. Najpri- 
merneje bi bilo, če se organizira samostojno v okviru RSNZ. 

V Sloveniji je organizirana služba, ki skrbi za čiščenje morja 
(SVOM pri Hidro Koper). Zato je potrebno poskrbeti le za 
sistemsko financiranje te službe in za ustrezno povezanost 
s službami sosednjih držav, če bi prišlo do katastrofalnih 
onesnaženj. 

Poseben problem v primeru razmejitve obalnega morja ob 
razglasitvi popolne državne suverenosti Republike Slovenije 
bo predstavljal plovni izhod Republike Slovenije na odprto 
morje. 

Mednarodno pravo pozna jasna načela, ki bodo dala 
ladjam, namenjenim v vode Republike Slovenije, pravico 
neškodljivega prehoda, zelo verjetno celo pravico tranzitnega 
prehoda skozi teritorialna morja drugih držav. Vseeno bo 
koristno skleniti s sosednjima državama dogovor o pomor- 
skih plovbnih poteh in režimih plovbe, zato da bodo vsa 
morebitna vprašanja povsem jasno opredeljena. S tem bi se 
zagotovila čimvečja varnost plovbe in doseglo čimboljše varo- 
vanje okolja. 

Določbe ustave Republike Hrvatske kažejo, da bo ta Repu- 
blika razglasila izključno ekonomsko cono s popolno gospo- 
darsko suverenostjo nad polovico odprtega morja v Jadranu 
(druga polovica pripada Republiki Italiji). Po mednarodnem 
pravu ima pravico to storiti, pri čemer pa bo morala upoštevati 
tudi gospodarske interese ribičev iz Republike Slovenije, ki 
tradicionalno lovijo v teh vodah. Zato bo potrebno o tem 
skleniti jasen dogovor z Republiko Hrvatsko. 
1. V ustavi Republike Hrvatske je to določeno v čl. 2/111. Iz 
zakona za izvedbo ustave, ki je predviden v čl. 142., bo 
potrebno povzeti natančen pravni mehanizem tega akta. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o POSEBNEM 

PROMETNEM DAVKU - ESA 289 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 60. seji 
dne 10. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po hit- 
grem postopku iz naslednjih razlogov: 

S predloženim zakonom se odpravlja neusklajenost pri 
obdavčitvi otroške konfekcije in obutve. Glede na spre- 
membe temeljnega prometnega davka, s katerimi je uve- 
dena za te proizvode obdavčitev po stopnji 7%, je 
potrebno posebej izločiti otroško konfekcijo in obutev pri 
obdavčitvi po republiškem zakonu. Nadalje se s predlože- 
nim zakonom uvaja posebni republiški davek od elek- 
trične energije in posebni republiški davek od plačil za 
telefonske storitve. Zakon je potrebno čimprej sprejeti 
zaradi preprečitve večjih motenj v gospodarstvu, zlasti 
v elektrogospodarstvu in premogovništvu, ki bi nastale 
v primeru, če ne bi bila zagotovljena sredstva za interven- 

cije, razvoj in prestrukturiranje elektrogospodarstva in 
premogovništva. Dodatna sredstva je potrebno čimprej 
zagotoviti tudi za izgradnjo telekomunikacijskih zmoglji- 
vosti v Republiki Sloveniji. Obravnava po hitrem postopku 
je utemeljena tudi glede na to, da finančne obveznosti 
uporabnikov električne energije in PTT storitev ne bodo 
večje kot v lanskem letu, saj gre za sredstva, ki so se doslej 
združevala po zakonu o združevanju dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republi- 
ški sekretar za finance, 

- dr. Miha TOMŠIČ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za energetiko, 

- Marjan KRAJNO, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za promet in zveze. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o posebnem promentem davku bodo obravnavali Družbeno- 
polični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za prora- 
čun in javne finance kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem 
davku 

1. člen 
V drugem členu zakona o posebnem prometnem davku 

(Uradni list SRS, št. 24/88, 38/89 in Uradni list Republike 
Slovenije, št. 37/90 in 44/90) se za 5. točko dodata novi točki 
6 in 7, ki se glasita: 

»6. od prometa deških ali dekliških oblačil do vštete številke 
14; 

7. od prometa deške ali dekliške obutve do vštete številke 
34.« 

2. člen 
Za tarifno številko 13 tarife posenega republiškega promet- 

nega davka, ki je sestavni del zakona o posebnem prometnem 
davku se dodata novi tarifni številki 14 in 15, ki se glasita: 

Tarifna št. 14 
Od plačil za dobavljeno električno energijo se plačuje 

posebni republiški prometni davek po stopnji 20%. 
Opomba: 
1. Davčna osnova je vrednost dobavljene električne ener- 

gije uporabnikom po tarifnih postavkah. 
2. Javno podjetje za prenos električne energije in javna 

podjetja za distribucijo električne energije obračunavajo 
davek vsem uporabnikom električne energije tako, da se 
tarifne postavke iz 1. točke opombe povečajo za 20%. 

3. Električna energija se po tem zakonu ne šteje za repro- 
dukcijski material. 

Tarifna št. 15 
Od plačil za telefonske storitve se plačuje posebni republi- 

ški prometni davek po stopnji 20%. 
Opomba: 
1. Davčna osnova je cena telefonskega impulza. 
2. PTT podjetje obračunava davek vsem uporabnikom 

tako, da se cena telefonskega impulza iz 1. točke poveča za 
20%.« 

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

listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

i. 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana: - v 7. točki 

prvega odstavka 32. 1. člena ustave Republike Slovenije in 
v drugem odstavku 1. točke amandmaja XXXII k ustavi Repu- 
blike Slovenije, kjer je določeno, da sistem davkov, taks in 
drugih davščin ter prispevkov določa zakon; 

- v amandmaju LXV k ustavi Republike Slovenije, kjer je 
določeno, da se smejo sredstva republiškega proračuna, pod 
pogoji, določenimi z zakonom, uporabljati tudi za potrebe 
gospodarske infrastrukture. 
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2. 
Zaradi povezanosti sistema temeljnega in posebnega pro- 

metnega davka je prišlo do neusklajenosti pri obdavčitvi otro- 
ške konfekcije in obutve. Glede na spremembe temeljnega 
prometnega davka, ki uvajajajo za te proizvode obdavčitev po 
stopnji 7%, je potrebno posebej izločiti otroško konfekcijo in 
obutev pri obdavčitvi po republiškem zakonu. Do te spre- 
membe se obračunava za otroško konfekcijo in obutev 
skupna stopnja 20,5%, s predlagano spremembo pa bo 7%. 

a) 
Sredstva za razvoj elektrogospodarstva in premogovništva 

so se po samoupravnem sporazumu in zakonu združevala od 
fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo (30%, 
52%, 72%), od fakturirane cene nabavljenega komercialnega 
premoga v višini 20%, s prispevkov za povečanje priključne 
moči in z združevanjem 2,26% od ostanka dohodka. 

Pretežni del sredstev za razvoj so predstavljala sredstva, 
združena od fakturiranega zneska za porabljeno električno 
energijo. Poleg tega so bile po samoupravnem sporazumu 
OZD s področja proizvodnje in prenosa električne energije 
dolžne obvezno in nepovratno združevati 95% obračunanane 
amortizacije. OZD s področja distribucije električne energije 
so bile prav tako dolžne obvezno in nepovratno združevati 
95% obračunane amortizacije od objektov, katerih gradnja je 
bila financirana iz programa Posebne samoupravne interesne 
skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo. OZD 
s področja premogovništva ter pridobivanja in predelave ura- 
nove rude pa so obvezno in nepovratno združevale 50% 
obračunane amortizacije. 

Združevanje amortizacije se je izvajalo v odvisnosti od eko- 
nomskga položaja elektrogospodarstva in premogovništva. 

Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev IX 
do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije so bile naloge iz 
pristojnosti republiških energetskih skupnosti s 1. 1. 1990 
prenešene na Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. To 
je bil tudi osnovni razlog za spremembe in dopolnitve zakona 
o združevanju sredstev za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990. Zavezanci za združevanje so postala vsa podjetja 
in organizacije s področja gospodarstva ne glede na to ali so 
bili podpisniki samoupravnih sporazumov. Z novelo zakona je 
prenehalo združevanje po samoupravnem sporazumu. Cilj 
zakona je bil zagotoviti nujno kontinuiteto v razvoju ključnih 
dejavnosti gospodarske infrastrukture in preprečiti izpad 
sredstev za graditev infrastrukturnih objektov. Žal ta cilj ni bil 
dosežen, ker se je zaradi preprečevanja stečajev podjetij 
odlagalo združevanje sredstev za razvoj. 

Dosedanji način združevanja teh sredstev, ki je prenehal 
z 31. 12. 1990. se je pokazal kot neprimeren, ker delež sred- 
stev za razvoj ni bil vključen v ceno energije in ni bilo mogoče 
uporabnikov energije, ki niso združevali sredstev učinkovito 
sankcionirati tako kot neplačnike za dobavljeno energijo. 
Poleg tega so uporabniki združevali ta sredstva iz poslovnih 
sredstev tako, da niso bila del materialnih stroškov, kot bi bilo 
to v primeru, če bi bil v ceno vključen tudi del razvoja. 

Prenehanje veljavnosti zakona o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990 ter nujnost, da se v okviru proračuna Republike 
Slovenije zagotovijo sredstva, s katerimi bo mogoče začeti 
odpravljati nekatere posledice preteklih odločitev na 
področju energetike, so razlog za predlagani posebni pro- 
metni davek na porabljeno električno energijo. Predlagani 
davek bodo plačevali vsi porabniki električne energije po 
enotni stopnji. Zaradi dosedanjega posebnega položaja veli- 
kih uporabnikov in splošnih problemov v železarstvu, proiz- 
vodnji aluminija in ferolegur ter livarnah predlagamo, da se 
tem porabnikom povečani stroški delno pokrivajo s poseb- 
nimi subvencijami iz republiškega proračuna., 

Na osnovi predlaganega posebnega prometnega davka po 
stopnji 20% od porabljene električne energije bo v letu 1991 
zagotovljenih okoli 1.900.000 din. Obseg zagotovljenih sred- 
stev bo odvisen od količine porabljene električne energije 
v letu 1991. 

Sredstva, zbrana po tem zakonu bodo namenjena pred- 
vsem za nujne posege - intervencije in sofinanciranje investi- 
cij v elektrogospodarstvu, kot so predlagani v osnutku prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1991 in sicer: 

1. Subvencije in intervencije: 
v milj. din 

- subvencioniranje pridob. premoga 499,5 
- prezaposlitev zaposlenh v RUZV 48,5 
- prezaposlitev zaposlenih v premogovništvu 100,0 
- subvencije velikim porabnikom energije 165,0 
- program energ. prestrukturiranje 28,0 

2. Investicije v gospodarsko infrastrukturo: 
- sofinanciranje investicije v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu, elektrika in premog 234,5 
- sofinanciranje investicij v naftnopiinskem gospodar- 
stvu 65 
3. Drugi odhodki vzdrževanja oziroma investicijskega 

značaja 
- sredstva in krediti za stimuliranje racionalne rabe 
energije, demonstracijske projekte in raziskave ener- 
getskih virov 220,0 
- zapiranje premogovnikov 118,0 
- zapiranje RUŽV 90,0 
- financiranje jav, podjetja za radioaktivne odpadke 18,0 

Poleg 1.587,3 milijona din za subvencije in intervencije ter 
sofinanciranje investicij v elektrogospodarstvu in nacionalno 
rabo energije v proračunu predlagamo tudi ohranjanje real- 
nega obsega sredstev iz leta 1990 za sofinanciranje drugih 
infrastrukturnih naložb, za katere so se sredstva zagotavljala 
izven proračuna po posebnem zakonu. Predvidevamo, da 
bomo finančna sredstva za del tovrstnih naložb zagotovljena 
s predlaganim prometnim davkom, prav tako tudi za 76,7% 
večji realni obseg sofinanciranja druigh naložb v varstvo 
okolja. 
b) 

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana razvoja PTT 
prometa Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 
30/86 in 16/88), so se uporabniki PTT storitev med drugim 
obvezali, da bodo sredstva za razvoj PTT zmogljivosti v tem 
obdobju zagotavljali z združevanjem sredstev v višini 20% od 
vrednosti telefonskega impulza. 

Glede na zaostajanje razvoja PTT prometa z družbenimi 
potrebami je bil za to obdobje sprejet tudi posebni zakon 
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospo- 
darsko infrastrukturo (Uradni list SRS, št. 51/86 in 42/89). Na 
podlagi navedenega zakona so združevali sredstva, v višini 
20% od vrednosti telefonskega impulza vsi uporabniki druž- 
benih sredstev in ne le tisti, ki so podpisali samoupravni 
sporazum o temeljih plana razvoja PTT prometa. SIS za PTT 
promet si je v prejšnjem srednjeročnem obdobju ves čas 
prizadevala, da bi se v združevanje sredstev v višini 20% od 
vrednosti telefonskega impulza vključili vsi telefonski naroč- 
niki, torej tudi občani. S 1. novembrom 1988 je bilo to možno 
v skladu s takrat veljavnimi skupnimi elementi za oblikovanje 
cen PTT storitev tudi realizirati. Na podlagi skupnih elemen- 
tov se je namreč povečala cena telefonskega impulza za 30% 
namensko za razvoj predvsem najpomembnejših telekomuni- 
kacijskih zmogljivosti republiškega pomena. S tem je SIS za 
PTT promet odložila izvajanje SaS o temeljih plana razvoja 
PTT prometa za obdobje 1986-1990 glede združevanja sred- 
stev na podlagi 20% od cene telefonskega impulza in izvaja- 
nje zakona o združevanju dela sredstev družbene reproduk- 
cije za gospodarsko infrastrukturo v letu 1987-1990 v delu, ki 
se nanaša na PTT promet. Takšen način združevanja sredstev 
je veljal do 1. 7. 1990. 

Nova skupna merila za oblikovanje cen PTT storitev, ki jih je 
potrdil Zvezni izvršni svet in veljajo od 1. 7. 1990 dalje, ne 
predvidevajo več namenskega dela cene PTT storitev za raz- 
voj tako, da je od 1. 7. 1990 cena telefonskega impulza v vseh 
PTT podjetjih v Jugoslaviji enotna, brez namenskega dela za 
razvoj. 

Poleg tega vira sredstev za razvoj so posamezne območne 
SIS PTT prometa za potrebe hitrejšega razvoja PTT prometa 
na svojih območjih v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana razvoja te območne SIS PTT prometa predvidele še 
dodatno združevanje v določenem odstotku od cene telefon- 
skega impulza. Tako je recimo območna SIS PTT prometa 
Kranj predvidela še dodatno združevanje v višini 60% od cene 
telefonskega impulza, območna SIS PTT prometa Maribor 
dodatno združevanje v višini 30% od cene telefonskega 
impulza, območna SIS PTT prometa Celje dodatno združeva- 
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nje v višini 100% od cene telefonskega impulza. Zavezanci so 
bile organizacije združenega dela (podjetja). 

S prenehanjem veljavnosti SaS o temeljih plana razvoja 
območnih SIS PTT prometa konec leta 1990, je bilo ukinjeno 
tudi to dodatno združevanje sredstev ob ceni telefonskega 
impulza. 

Zaradi kontinuitete izgradnje nujnih telekomunikacijskih 
zmogljivosti v Republiki Sloveniji je potrebno zagotoviti nado- 
mestne vire sredstev, kar je možno z uvedbo davka od plačil 
za telefonske storitve. 

4. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 

o posebnem prometnem davku predlagamo uvedbo poseb- 
nega republiškega prometnega davka od električne energije 
ter od plačil za telefonske storitve, in sicer po stopnji 20%. 

Z novo tarifno številko 14 tarife predlagamo uvedbo poseb- 
nega republiškega prometnega davka od električne energije 
po stopnji 20%. Predlagamo, da bi se davek plačeval od 
vrednosti obavljene energije, povečane za 20%. Na ta način 
bo javnim podjetjem za prenos in distribucijo električne ener- 
gije omogočena izterjava zapadlih obveznosti skladno z zako- 
nom o energetskem gospodarstvu in splošnimi dobavnimi 
pogoji. To pa, da se neplačila oz. delna plačila zneska, ki 

vključuje vrednost dobavljene električne energije in davek 
šteje kot neplačilo za dobavljeno električno energijo, za kar 
so javna podjetja dolžna, da po postopku, predvidenim 
v splošnih dobavnih pogojih izterjajo izplačila tudi z ustavi- 
tvijo dobave električne energije. Nadalje predlagamo, da bi ta 
davek plačevali vsi uporabniki električne energije. Z novo 
tarifno številko 15 pa predlagamo uvedbo posebnega republi- 
škega prometnega davka od plačil za telefonske storitve po 
stopnji 20%. Predlagamo, da bi se davek plačeval od cene 
telefonskega impulza tako, da se cena telefonskega impulza 
poveča za 20%. 

5. 
S predloženim zakonom ne bo prišlo do večje obremenitve 

uporabnikov glede na obveznosti iz zakona o združevanju 
dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infra- 
strukturo v letih 1987-1990, ki je prenehal veljati 31. 12. 1990, 
razen pri gospodinjskih odjemalcih, ki niso bili dolžni združe- 
vati sredstev po tem zakonu. 

Na področju PTT prometa pa se na novo uvaja 20% davek 
na ceno telefonskega impulza kot nadomestilo za 30% 
namenski del cene telefonskega impulza za razvoj, ki je še 
veljal do konca prvega polletja, in kot nadomestilo za dodatno 
združevanje ob ceni telefonskega impulza, ki je bilo v veljavi 
do konca leta 1990 v posameznih regijah v Sloveniji. 
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