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SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

POROČILO
o preobrazbi vzgoje in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 23. seji, dne 30.
oktobra 1986 obravnaval:
- POROČILO O PREOBRAZBI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

izobraževanja (ESA-120)
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
\
- Franci PIVEC, član Izvršnega sveta jin predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
J
- Boštjan ZGONC, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje Ver telesno kulturo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO KULTURO
Povzetek
Slovenije. S tega vidika so na novo aktualizirani temeljni cilji
Poročilo o preozbrazbi vzgoje in izobraževanja v SR Slovepreobrazbe. Razgrnjen je gmotni okvir nastajanja nove šole,
niji ocenjuje izkušnje prvega obdobja uresničevanja zakona o
ocenjene kadrovske predpostavke zanjo in ovrednotena
usmerjenem izobraževanju, ko je srednješolsko izobraževanje
njena socialna funkcija v smislu dostopnosti za mladino in
sklenila prva generacija učencev ter se vključila v delo ali v
odrasle. V luči navedenih temeljnih pogojev delovanja izobravisokošolsko izobraževanje. Oprto je na dognanja večletnih
ževalnega sistema poročilo povzema sintezno študijo evalvaevalvacijskih raziskav, ki jih je v sodelovanju z drugimi strocijskih raziskav, se opredeli do že potekajoče prenove vzgojkovnimi institucijami izvajal Pedagoški inštitut, na sprotne
noizobraževalnih programov, in podčrtuje glavne smeri
analize uvajanja nove šolske ureditve, opravljene v izobraženadaljnjega odvijanja preobrazbe. Zaradi specifičnosti visovalnih skupnostih in v drugih organih na vzgojnoizobraževalkega šolstva, so znotraj njega potekajoči razvojni procesi
nem področju ter na zelo obsežno in polemično javno razpredstavljeni v posebnem poglavju. Prav tako so posebej
pravo, ki je vseskozi spremljala spremembe v slovenskih
obravnavana vprašanja razvoja družbenoekonomskih odnošolah.
sov s posebnim ozirom na potrebne sprememba samoupravne organiziranosti izobraževalnih skupnosti. Na podlagi
Preobrazbe vzgoje in izobraževanja ni mogoče omejiti le na
poročila je Izvršni svet sprejel tudi vrsto ugotovitev, s katerimi
spreminjanje zakonodaje in na zamenjavo vzgojnoizobražeje posebej poudaril najvažnejše vidike preobrazbe ter s sklepi
valnih programov. Za izhodišče obravnave šolstva je predladelovno obvezal organe v svoji sestavi.
gatelj poročila izbral vlogo izobrazbe v družbenem razvoju
Izhodišča za prenovo programov v srednjem izobraževanju, ki jih je sprejel Strokovni svet SR Slovenije za
vzgojo in izobraževanje na svoji seji, dne 9. 10. 1986,

bodo objavljena v Poročevalcu Izobraževalne skupnosti
Slovenije,

INFORMACIJA
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o
obravnavi gradiva »Osnovna vprašanja oblikovanja politike
družbenoekonomskega razvoja v letu 1987« in »Osnovne smeri sprememb v
str 20
gospodarskem sistemu« s tezami
OSNUTEK RESOLUCIJE
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986—1990 v
letu 1987 (ESA-115)
«r. 25

I. IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBENI RAZVOJ
Strah pred revščino, ki je v iztekajočem se obdobju vzpodbudil velikanske družbene premike, pri nastopajočih generacijah vse očitneje zamenjuje strah pred neizobraženostjo in
tudi ta je lahko enako močan motiv za pospešen družbeni
razvoj. Težnja po boljši izobrazbi pri mladini enako kpt pri
odraslih je dejstvo, kateremu je treba prilagoditi vzgojnoizobraževalni sistem, še prej pa cilje in sredstva celovitega družbenega razvoja.
1. V Sloveniji se je klasični industrijski razvojni vzorec v
dobršni meri izčrpal. Ekstenzivna raba običajnih razvojnih
dejavnikov - surovin, prostora, energije, živega dela - ni več
razumna. Novo razvojno stanje se kaže povsod tam, kjer je
množično produkcijo po enem (često sposojenem) postopku
zamenjala produkcija množice postopkov. Izobraževanje se
mora glede na takšno perspektivo preusmeriti od priučevanja
delavcev na v naprej znana opravila, k razvijanju sposobnosti
za konceptualno inovacijo in samostojno reševanje problemov. V Sloveniji ni več prostora, ki bi ga lahko brez velikih
pomislekov namenili ekstenzivni industrijski rabi, ni surovin,
ni cenene energije in ni tolikšnega družbenega kapitala, kot
ga terjajo masivne industrijske tehnologije. Predvsem pa ni
več ljudi, ki bi pristajali na prihodnost razdrobljenega dela, ki
preprečuje ustvarjalno samopotrjevanje delavca.
Doseženo razvojno točko v naši republiki ter zaporedje in
povezanost najnujnejših razvojnih korakov za vstop v novo
razvojno fazo je razčlenil dokument »Analiza uveljavljanja
inovativnosti združenA delavcev ključna smer stabilizacije«,
ki ga je Skupščina SI+ Slovenije sprejela marca 1986. Da bi se
izobraževanje tudi saWno legitimiralo kot pogoj bodočega
družbenega razvoja nase nspuDlike, mora svoje učinke smiselno začrtati v smerehA.ppejetih z omenjenim dokumentom.
Zaradi tega mora razprava o nadaljnji preobrazbi šolstva
postati v prvi vrsti razprava o ključnih vprašanjih dolgoročnega prestrukturiranja slovenskega združenega dela in krepitve vsestranske inovacijske sposobnosti. Za tako razsežnost
družbenega opredeljevanja o vzgoji in izobraževanju se
' morajo bolj odločno zavzeti tudi vzgojnoizobraževalne organizacije same in ob neizogibni obrnjenosti v prihodnost, ki jo
po sebi narekuje izobraževalno poslanstvo, postati bistveno
pomembnejša mesta za strokovno razčlenjevanje ciljev dolgoročnega razvoja svojega družbenega in gospodarskega
zaledja. Šolstvo ne sme postati žrtev neperspektivnih teženj,
ki ne sežejo preko ponavljanja dosednajih strukturnih značilnosti in parcialnih interesov regij ter gospodarskih panog, še
manj pa se sme zapreti v krog samosvojih šolniških problemov in zrahljati navezo, ki mora obstajati med vzgojnoizobraževalno dejavnostjo in prioritetnimi usmeritvami družbenega
razvoja.
Pri tem je treba upoštevati tudi izkušnjo, da je gospodarstvo
najprej dojemljivo za znanje, materializirano v strojih in tehnologiji, ki jih je razmeroma enostavno vgrajevati v obstoječe
razmere. Temu šele sledi resnično sprejemanje znanja, položenega v usposobljenost strokovnih delavcev, ki s seboj
vedno prinašajo tudi spremenjene odnose in vrednote, torej
bolj ali manj konfliktno preseganje uveljavljenih razmerij v
delovnih organizacijah. Rast naložb v produkcijo tehnologij,
ki je prisotna v zadnjem obdobju v slovenskem gospodarstvu,
je vzpodbuden znak, ki napoveduje povečano vlogo znanja in
preko tega boljši položaj vzgoje in izobraževanja. Seveda pa
to ne more biti podlaga utvari o takojšnjem kvalitetnem
skoku, saj je treba zelo natančno pretehtati zmogljivost
današnjega gospodarstva za zahtevne dolgoročne naložbe v
kvalitetne dejavnike razvoja. Spet pa je treba obseg teh
naložb kritično primerjati z drugimi obremenitvami gospodarstva, da bi ugotovili relativno skromno in nezadostno udeležbo vzgoje in izobraževanja v družbenem proizvodu.
2. Nikjer po svetu niso zadovoljni z obstoječo šolo in se na
zelo različne načine lotevajo njenega spreminjanja. Povsod
pa se varujejo prenagljenega razdiranja in razvrednotenja
uveljavljenih poti vzgoje in izobraževanja. Na porušenem
zaupanju v smisel pedagoškega razmerja med učiteljem in
učencem ne more stati nobena dobra šola. Le izobrazba, ki ji
široka javnost priznava veljavo, je lahko podlaga razvoja.
Nova šola se zato v svetu ne poraja v izzivalnih in izključujočih
oblikah, ampak skozi mnogoštevilne postopne vsebinske in
organizacijske spremembe, ki gredo vedno le do roba sploš2

nega soglasja o dobri izobrazbi. Zunaj dvoma je njena skupna
temeljna usmeritev, da je treba celotnemu prebivalstvu zagotoviti znanje o celoti ter ria tej osnovi zgraditi specialno
poklicno usposobljenost. Splošna izobrazba odpira človeku:
- razumevanje pomena metode v spoznavanju in delovanju,
- razumevanje razvojnosti skozi zgodovino narave in
družbe,
- razumevanje družbenosti človekovih misli in dejanj,
- razumevanje človečnosti kot temeljne vrednote.
Sledeč tem nalogam se vzgojnoizobraževalni programi
odločno osredotočajo na bistvena področja, ki so: jezikovna
kultura, matematika z informatiko, naravoslovje, tehnologija
in zgodovina civilizacije.
Vsekakor tudi za naše razmere velja dejstvo, da je preobrazba vzgoje in izobraževanja dolgotrajen proces, pri katerem je celo pomembneje ohranjati smer kot pa hitrost. Željo
po hitrih spremembah je namreč treba v šolstvu najpogosteje
plačati z odstopanjem od bistvenih ciljev predvsem pa od
najpomembnejšega med njimi - kakovosti znanja. Tempo
sprememb je pravzaprav določen z intenzivnostjo splošnega
družbenega razvoja, v katerem se morajo elementi šolske
reforme sproti potrjevati. Razhajanja o usmerjenem izobraževanju imajo prav to ozadje.
3. Načrtno, predvsem pa zelo kritično spremljanje prvih
štirih let usmerjenega izobraževanja je navrglo mnogo ugotovitev o dobrih in slabih straneh nove šolske ureditve. V središču pozornosti so bila programska vprašanja, vendar so se
razkrile tudi druge plati celovitega procesa preobrazbe. Izkazalo se je, da ekonomski račun šolske reforme ni bil sklenjen,
pač pa se je zanašal na optimistične napovedi gospodarske
rasti pred letom 1981. Taka ekonomska strategija v pogojih
gospodarskega zastoja ni mogla nuditi dovolj trdne opore za
materialno zahtevne spremembe v izobraževanju. Izkazalo se
je nadalje, da so bile napovedi sprememb v socialni stratifikaciji po uvedbi usmerjenega izobraževanja do skrajnosti
napete. Neuresničljiva socialna strategija preobrazbe je bila
zato pogosteje izhodišče za odklanjanje kot za uveljavljanje
projekta reforme. Izkazalo se je, da izhodiščni načrt funckionalne zgradbe usmerjenega izobraževanja, naslonjen na razmestitev gospodarstva, ni usklajen s prevladujočo policentrično prostorsko politiko. Prostorska strategija šolstva je
podlegla regionalnim interesom in temu se mora po sili razmer prilagoditi tudi programska struktura, v kateri se prvotno
ni računalo s splošnejšimi programi,, prikladnimi za heterogene potrebe manjših regij. Izkazalo se je tudi, da združeno
delo večji del nima dolgoročnih planov potreb po kadrih, zato
je pritisnilo na šole z absolutiziranjem trenutne kadrovske
strukture. Takšni kadrovski strategiji, kljub temu, da je bila
podprta s štipendijami, se je mladi rod v svojih izobrazbenih
aspiracijah odločno uprl, kar je povzročilo dramatična vpisna
nesorazmerja in krizo v posameznih izobraževalnih usmeritvah. Končno se je izkazalo, da uresničevanja preobrazbe
vzgoje in izobraževanja ni spremljala ustrezna raziskovalna
strategija, saj je projekt evalvacije ostal domala edina vez,
preko katere je raziskovalna sfera še ohranila stik s problematiko reforme, sicer potrebno mnogostranskih raziskovalnih
osvetlitev.
Poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja vsega tega
ne more ostati zgolj pri ugotavljanju stopnje uresničenosti
normativne ureditve šolstva, niti pri povzemanju kritičnih ugotovitev in priporočil glede vzgojnooizobraževalnih programov. Slej ko prej je za novo šolo odločilna soodvisnost s
temeljnimi razvojnimi procesi v naši družbi, zaradi tega je to
osrednje vprašanje tega dokumenta. Generacija bodočnosti
ni le domena šolnikov, ampak splošni interes družbe, ki ga
moramo zapopasti v vseh razsežnostih. Brez tega so obeti za
prihodnje žetve skrajno vprašljivi.
II. OBNOVLJENI CILJI PREOBRAZBE
Projekt usmerjenega izobraževanja je jugoslovanski odgovor na izziv, ki ga je predstavljalo sistematično spreminjanje
šolskih sistemov v večini razvitih družb, sproženo ob koncu
šestdesetih let. Podobnost razvojnih potreb je narekovala tudi
podobnost zastavljenih ciljev, kar pa je ob močno različnih
poteh in načinih preobrazbe manj razvidno. Težave in nedoslednosti v izvedbi usmerjenega izobraževanja so močno
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zameglile njegove bistvene cilje, ki so prav zato pogostoma
deležni odklanjanja, čeprav so pri konstituiranju sodobne
šole v svetu domala vsi nepogrešljivi.
1. Permanentno izobraževanje kot konceptualni okvir
nove šole. Na tej podlagi bi morala nastati celovita vzgojnoizobreževalna doktrina, za katero je mogoče pri nas reči, da
še ni nadomestila klasičnih predstav o šoli. Prekomeren
obseg programov, enciklopedična prenatrpanost predmetnikov, pretirana specializacija znanj, otežena prehodnost med
programi, zapostavljenost strokovnega izpopolnjevanja so
dovolj jasna znamenja neupoštevanja in nezaupanja glede
permanentnosti izboraževanja. Kot načelo je sicer vgrajena v
zakon o usmerjenem izobraževanju, vendar brez vidnega
učinka, saj praksa oblikovanja novih vzgojnoizobraževalnih
programov ni v tej smeri prinesla skoraj nobenega napredka.
Z obdobjem reforme sovpada tudi vidni zastoj v razvoju izobraževanja odraslih, kar je dodaten dokaz, da se cilju permanentnosti izobraževanja nismo niti začeli približevati. Brez
tega pa ostaja nerazrešljivo nasprotje med hitro naraščajočim
obsegom novih znanj, ki podaljšuje začetno šolanje preko
vseh meja in med zahtevo po zgodnejši socialnoekonomski
osamosvojitvi mlade generacije in sprostitvi njene ustvarjalne
sile. Družbe, ki bodo prej odpravile ta problem, si bodo
pridobile veliko razvojno prednost.
2. Vsestranska funkcionalna povezanost združenega dela
in izobraževanja.
Opustitev zamisli o združitvi tovarne in šole, ki bi se realizirala preko obvezne vključitve v delo po osnovni šoli in kasnejšega izobraževanja iz dela ali pa preko modificirane učne
pogodbe, da ne bi smela povzročiti brezbrižnosti do tega
pomembnega cilja. Perspektiva izobraževanja je v tem, da
postane splošna in nenadomestljiva potreba združenega dela,
ki je res ni mogoče predpisati od zgoraj navzdol, zato pa jo je
treba vztrajno graditi na taistih točkah, na katerih se že sedaj
medsebojno ustvarjalno stikata. Razvojni plani, posebej
se»eda dolgoročni, bi morali nastajati v tesnem dialogu
tovarne in šole, kar se sedaj praktično skoraj ne dogaja ali pa
le na zelo posreden način. Predpisani postopek oblikovanja
vzgojnoizobraževalnih programov je utemeljen na poudarjenem interesu združenega dela za vsebino pedagoškega procesa, vendar je v praksi ostal ta interes premalo opažen.
Predvidena delitev vzgojnoizobraževalnih nalog med šolo in
tovarno, v kateri naj bi slednja prevzela sistematično praktično usposabljanje, ni izvedena dovolj smotrno, kar potrjujejo številne kritike slabega praktičnega znanja ter zahteve po
obnovi vajeniškega sistema. Za kvaliteto vzgojnoizobraževalnega procesa zelo pomemben pretok najboljših strokovnih
kadrov med šolo in tovarno je komaj prisoten, zaradi česar so
mnogoštevilni izobraževalni programi v brezizgledni kadrovski krizi. Štipendiranje se je zahvaljujoč družbeni akciji razmahnilo do največjega obsega doslej, toda presenetljivo, tudi
to v večini primerov ni primerno izrabljena točka srečevanja
interesov tovarne in šole. Šola skoraj ne ve za štipenditorja in
štipenditor ne pozna šole. Izobraževanje ob delu in iz dela je
po uvedbi usmerjenega izobraževanja upadlo, kar seveda tudi
ni pot uresničevanja zastavljenega cilja.
3. Enotnost izobraževalnega sistema. Preseganje
dualizma elitne in realne šole je cilj, ki smo ga v koncept
usmerjenega izobraževanja prevzeli iz poprejšnjih projektov
demokratizacije šolskega sistema. Na podlagi tega je mogoče
razumeti, da gre za dolgotrajnejši proces, pri katerem
ekstremne zahteve in nestrpnost v pričakovanjih ne morejo
veliko pomagati. Uveljavljanje tega cilja v preveč poenostavljeni obliki popolnoma nediferencirane šole in absolutno
hkratne priprave na poklic in za nadaljnje izobraževanje ob
zelo skromnih materialnih in kadrovskih možnostih individualizacije pouka je povzročilo hude pedagoške težave in vplivalo na kvaliteto izobrazbe. Če smo pri predšolski in osnovnošolski stopnji na stališču dosledne enotnosti, ki jo je treba
vsestransko zavarovati tudi s solidarnostnimi ukrepi, je
narava enotnosti izobraževalnega sistema po osnovni šoli
drugačna in jo je treba v tej fazi definirati kot odprto možnost
smiselnega prehajanja iz enih v druge programe in iz manj
zahtevnih na bolj zahtevne ravni. Na tej podlagi je mogoče že
danes preseči diferenciacijo med šolami, kar je nedvomna
družbena zahteva. Smotrna pedagoška diferenciacija znotraj
šole pa je do morebitne odločitve o uvedbi obvezne splošne
srednje šole oz. podaljšanja osnovne šole, stvar strokovne
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odločitve šole same, ki nosi tudi vso odgovornost za kvaliteto
izobrazbe. Z razvojem didaktike in izobraževalne tehnologije
se bodo progresivno spreminjale tudi oblike takšne diferenciacije in se bo postopoma uveljavljala tudi enotnost izobraževalnega sistema, ki jo je mogoče pospešiti z izboljšanjem
gmotnih pogojev dela.
4. Izenačevanje možnosti izobraževanja. Pospešeno
dograjevanje predšolskih ustanov, solidarnostno financiranje
osnovnošolskega programa, mnogoštevilne referendumske
naložbe v šolski prostor, širitev mreže srednih šol, izgradnja
ter dotiranje domov za učence in študente, regresirani prevozi
v šolo, razvit štipendijski sistem z dodatki za šolanje zunaj
domačega kraja; vse to je pripomoglo do pomembnih premikov v smeri izenačevanja izobrazbenih možnosti v celotnem
slovenskem prostoru. Pozitivni učinki se zmanjšujejo z
nesmotrnimi odločitvami o mreži šol in razmestitvi programov, ki se podrejajo kratkoročnim lokalnim težnjam ter se
premalo ozirajo na kvaliteto izvajanja, na ekonomiko izobraževanja, na razmestitev domskih kapacitet, na zaposlitveno
zaledje itd. Zamenjevanje enakih možnosti izobraževanja z
zahtevo po šoli pred domačim pragom vodi v izredno drag
sistem srednjega in visokega šolstva, ki ga ne premorejo niti
najbogatejše družbe, zato tudi pri nas uresničevanje cilja
demokratizacije dostopa do šole ne more izključevati racionalnosti.
Znatna družbena vlaganja v standard učencev in študentov
pa ne zagotavljajo bolj uravnotežene socialne strukture udeležencev izobraževanja. Sredstva ne dosežejo najpotrebnejših in v tem pogledu bi bilo nujno večje angažiranje vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki sedaj pri štipendijskem sistemu,
sprejemanju v domove in pri drugih aktivnostih, pomembnih
za preseganje socialnih razlik v izobraževanju, prevečkrat
stojijo ob strani.
5. Fleksibilnost vzgojnoizobraževalnih načinov. Ne glede
na intence preobrazbe šolstva, se je pri nas ohranila absolutna prevlada rednega dodiplomskega izobraževanja. V
svetu pa so alternativni načini pridobivanja znanja v izredno
naglem porastu, imajo vsestransko podporo in poskrbljeno je
tudi za njihovo kompatibilnost in vgrajenost v izobraževalni
sistem. Izdatki za te vrste izobraževanja so neobdavčeni.
Povečuje se število institucij, ki segajo na izobraževalno
področje, ker razpolagajo z visoko kvalitetnimi znanji,
pomembnimi za mnoge uporabnike. Stare šole spreminjajo
svoj značaj in povsem drugačen postaja socialni sestav njihovih slušateljev. Klasični dijaki in študentje niso več prevladujoča socialna sestavina usmerjenega izobraževanja, ampak se
integrirajo v zelo heterogeno populacijo udeležencev najrazličnejših oblik in načinov izobraževanja, ki prinašajo s seboj
drugačno motivacijo za študij, drugačne vedenjske vzorce in
uveljavljajo spremenjen odnos med učitelji in učenci, med
izvajalci izobraževanja in uporabniki. Pri nas do takega preobrata v fleksibilnosti izobraževalnih načinov še ni prišlo in
vpliv netradicionalnih kategorij udeležencev izobraževanja na
atmosfero in odnose v šoli je neznaten. Ohranja se klasična
porazdelitev družbenih vlog v šolstvu in to nas zadržuje v
območju sterotipnih konfliktnih razmerij, ki za uspešen potek
preobrazbe niso stimulativna.
6. Učinkovitost vzgoje in izobraževanja. Prekomerni osipi
v srednjem, še posebej pa v visokem šolstvu izražajo eno od
najbolj bolečih odstopanj od ciljev usmerjenega izobraževanja. V njih se združuje več pomanjkljivosti vzgojnoizobraževalne dejavnosti:
- nekoherentna programska zgradba s pogostimi ponavljanji snovi in velikimi prazninami v njeni logični zgradbi;
- neizenačena kvaliteta izvajanja programov od šole do
šole;
- neprimerno usmerjanje v programe in znotraj programov v smeri ob slabem poznavanju nagnjen in sposobnosti
učencev ter brez katalogov znanj, s katerimi bi sam učenec
lahko primerjal svojo predizobrazbo;
- nezadostna materialna oskrbljenost šol, še posebej kar
zadeva izobraževalno tehnologijo ter slaba pripravljenost učiteljev za njeno uporabo;
- neupoštevanje optimalne kapacitete šol, ki tako v primeru prekoračevanja zgornje meje kot tudi spodnje meje
ogroža standarde kvalitete izobraževanja.
Vsi ukrepi v šolstvu so zasnovani na podatkih o vpisu, ne pa
na podatkih o diplomantih — njihovi uspešnosti in na drugih
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učinkih vzgojnoizobraževalne oz. v visokem šolstvu tudi raziskovalne dejavnosti. Šole niso vzpodbujene k tekmovalnosti
in tudi same dajejo malo vzgibov za tekmovalnost med učenci
oz. študenti. Kriteriji znanja se zato preveč pogosto prilagajajo spodnji ravni in uveljavlja se strokovno zmotno prepričanje, da bi vsakršno zaostrovanje kriterijev še povečalo osip.
7. Racionalnost programske zgradbe in didaktičnih pristopov. V Sloveniji ne razvijamo teorije programiranja vzgojnoizobraževalnih vsebin, zato so programi nastajali na zelo
različnih izhodiščih. Dogovor v obliki smernic za pripravo
vzgojnoizobraževalnih programov ni mogel nadomestiti
potrebne strokovne metodologije in tudi strokovni svet SRS
za vzgojo in izobraževanje s svojimi mnenji ni mogel odpraviti
neskladnosti, ki so jih posebne izobraževalne skupnosti v
okviru svojih pristojnosti osvojile. Konkretna razhajanja z
reformnim ciljem racionalnosti programske zgradbe so ugotovile raziskave v okviru projekta evalvacije, ki jih povzemamo
v posebnem poglavju poročila. Očitno pa je, da so bili v
splošnem premalo upoštevani smotri dolgoročnega razvoja in
humanizacije družbe.
III. GMOTNE OSNOVE ZA RAZVOJ ŠOLSTVA
Materialni položaj vzgoje in izobraževanja v najbolj splošni
podobi odslikavajo deleži v družbenem proizvodu republike.
V tem pogledu so se sredstva za šolstvo, zbrana preko izobraževalnih skupnosti, ki so 1979. predstavljala 3,35% družbenega proizvoda v naslednjih letih gibala na naslednji način:
1980 - 3,98%, 1981 - 3,86%, 1982 - 3,83%, 1983 - 3,27%,
1984 - 3,01%, da bi se 1985. popravila na 3,02%. V odvisnosti
od tega so se gibala sredstva za usmerjeno izobraževanje
(1980 - 1,57%, 1981 - 1,43%, 1982 - 1,47%, 1983 - 1,17%,
1984 - 1,15% in 1985 - 1,12%) kot tudi sredstva za visoko
šolstvo (1980 - 0,43%, 1981 - 0,42%, 1982 - 0,42, 1983 0,36%, 1984 - 0,34% in leta 1985 - 0,41.) (Vir: Zavod SRS za
družbeno planiranje). V začetnem obdobju je bilo realno
zmanjšanje sredstev mogoče prehodno kompenzirati z ukinitvijo investicij, z zoženjem spremljajočih dejavnosti (regresi
•za učbenike, dotacije domovom za učence in študente, izvenšolske dejavnosti), s prepolovitvijo obvezne amortizacije itd.
Vendar so bile te »možnosti« hitro izčrpane, povzročile so
konfliktna stanja (domovi, vzdrževanje šol) in niso preprečile
poseganja v substanco vzgojnoizobraževalnih programov.
V osnovnem šolstvu so zmanjšana sredstva stisnila dodatni
program in ogrozila pomembne vzgojnoizobraževalne funkcije, ki jih opravlja.
Deleži sredstev po vrstah programov osnovne šole:
1981 1982 1983 1984 1985
zagotovljeni program
62,7 69,4 72,5 72,1 71,2
dodatni program
35,6 29,7 27,8 27,2 28,2
skupne naloge v ISS
1,1
0,5 0,5 0,5 0,5
program vzajemnosti
0,6 0,4 0,2 0,2 0,1
(Vir: ISS)
Vzporedno so usihali tudi drugi viri sredstev, ki so osnovnim šolam pomagali h kvalitetnejši izvedbi programov. Na ta
način je vse bolj prevladujoč delež sredstev iz BOD, ki je leta
1981 predstavljal 89,6% vseh sredstev osnovnih šol, leta 1982
- 90,7%, 1983 - 91,5%, 1984 - 92,1% in 1985 že 93,6%. Na
drugi strani sredstva dodeljena iz dohodka TOZD in OZD
predstavljajo le še 0,3% sredstev osnovnih šol.
Pomanjkanje sredstev je prispevalo k takšnemu ovrednotenju zagotovljenega programa v občinah, ki bistveno manj
odstopa od standardnega ovrednotenja tega programa v ISS,
ki je tudi podlaga za solidarnost. Razlika je leta 1985 znašala
le še 17% (1984 - 36%, 1983 - 47%, 1982 - 43%) z realnimi
izgledi, da se še zmanjša. Ko bo to doseženo na dovolj visoki
ravni sredstev, bomo lahko govorili o uspehu pri izenačevanju
kvalitete osnovne šole v Sloveniji.
S krčenjem dodatnega programa so prizadete naslednje
dejavnosti: podpora kvalitetnejšemu izvajanju zagotovljenega
programa, dodatno financiranje COŠ, podaljšano bivanje, šolska prehrana, glasbena šola, svetovalno delo, investicije itd.
Še bolj občutljivo je bilo realno zniževanje sredstev v
usmerjenem izobraževanju, kjer je bila dinamika preobrazbe
intenzivnejša kot v osnovni šoli in so novi vzgojnoizobraževalni programi bolj direktno trčili ob gmotne omejitve. Glede
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na plan za obdobje 1981-1985 se je realno nateklo leta 1981
- 92%, leta 1982 - 87%, leta 1983 - 72% in leta 1984 - 69%
sredstev za izvedbo programov, pri celotni dejavnosti usmerjenega izobraževanja pa je bila realizacija še nižja.
Gre za posledico močnega zmanjšanja razpoložljivega
družbenega proizvoda, k i je prizadela vse agregate družbene
porabe. Treba je celo priznati, da sredstva za izobraževanje v
primerjavi s celoto družbenih dejavnosti niso bila najbolj
prizadeta (leta 1981 so predstavljala 11,9% celotnih sredstev
družbenih dejavnosti, 1982 - 12,50, 1983 - 11,35, 1984 12,30 in 1985 - 12,49) iz česar sledi sklep, da se je vsaj v tem
odnosu uresničevala resolucijska opredelitev v prioriteti. (Vir:
Zavod SRS za družbeno planiranje).
Poslabšanje materialnega položaja srednjega šolstva je
potenciralo še zoženje možnosti pridobivanja dohodka iz
direktne menjave in se je njen delež skoraj prepolovil. (Leta
1980 je znašal še 32%, leta 1982 pa je že padel na 17% skupnih
sredstev srednjih šol).
Postopno izboljševanje materialnih razmer na raziskovalnem področju je visokošolskim organizacijam sicer odprlo
dodatne možnosti pridobivanja dohodka, vendar pogostoma
z zelo ekstenzivnimi aplikativnimi raziskavami, ki jih je težko
uskladiti s pedagoškim programom. Nov moment je delimitiranje sredstev raziskovalnih skupnosti, kar bi moralo tudi za
visoko šolstvo pomeniti odprto možnost za materialno okrepitev, seveda na podlagi konkurenčnih raziskovalnih programov.
Ob opisanih materialnih gibanjih, ki so kot posledica širših
ekonomskih težav prizadela usmerjeno izobraževanje, pa so
se v toku preobrazbe uveljavljale nove programske in organizacijske rešitve, ki so evidentno zahtevale povečana sredstva.
Ukinjene so bile šole z izmenično organizacijo pouka, ki je
bil učenec le tri mesece ali polovico šolskega leta v šoli,
preostali čas pa v delovni organizaciji (oz. pri zasebnem
obrtniku). Iz sredstev izobraževanja se je pokrival le strošek
šole. Neposredno pred reformo je bilo takih učencev blizu
30.000 ali 35% vseh srednješolcev. Za vse take programe se je
sedaj šolanje bistveno podaljšalo.
Za nekatere poklice se je z reformo zvišala zahtevnostna
stopnja, zaradi česar se je izobraževanje podaljšalo (takih
smeri je 22) in tudi to povečuje stroške šolanja.
Kar 33% srednješolskih smeri je na novo koncipiranih oz.
jih prej nismo izvajali (geološki tehnik, računalništvo, transport itd.) in čeprav ne vključujejo posebno velikega števila
učencev, prinašajo povečane stroške.
S skupno vzgojno-izobrazbeno osnovo so bile vpeljane
širše in zahtevnejše vsebine, ki terjajo višjo in dražjo izvedbeno raven od dosedanje. Za nove predmete so potrebna
zahtevnejša učna sredstva (npr. računalniki) in specializirane
učilnice (za naravoslovne predmete, za SLO in DS, itd ). Novi
programi nalagajo pripravo in natis blizu 500 učbenikov.
V zadnjih petnajstih letih je bilo zgrajenih 36 zgradb za
potrebe srednjih šol, razumljivo s sodobnejšim (in dražjim)
standardom. Tudi tiste srednje šole, ki niso bile deležne
naložb (predvsem v Ljubljani in Mariboru) terjajo izboljšanje
prostorskih pogojev in izdatnejše vzdrževanje.
Vse to skupaj pomeni, da se je treba v večji meri zavedati
pomena gmotne osnove za uresničitev ciljev preobrazbe
vzgoje in izobraževanja. Opisana neskladja med dražjimi oblikami šolanja in realno padajočimi sredstvi lahko vodijo le v
zaostrovanje konfliktnih razmer. Čeprav pri popravljanju
vzgojnoizobraževalnih programov iščemo rešitve tudi v smeri
racionalnejše izvedbe, je nemogoče pričakovti, da bi bile
družbeno sprejemljive variante, ki bi zniževale nivo in kvaliteto izobrazbe in ki bi omejile dostopnost šolanja. Razen tega
je izobraževanje vedno bolj nepogrešljiv element, na kateem
temeljijo izhodi iz gospodarskega zastoja, zato gmotne sanacije šolstva preprosto ni mogoče več ločiti od programa
ekonomske stabilizacije.
IV. PEDAGOŠKI DELAVCI
Učitelj je najpomembnejši dejavnik kvalitetne vzgoje in izobraževanja, zato je njegova ustrezna usposobljenost in motiviranost odločilni vidik za doseganje ciljev preobrazbe. Preokupiranost s pripravo vzgojnoizobraževalnih programov je
pri marsikom povzročila napačno prepričanje, da je mogoče
že preko drugačnih programov ustvariti tudi drugačno šolo, le
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nadzor nad njihovim izvajanjem je treba zaostriti. Dejanski
nosilec vsakršne spremembe pa je učitelj in to je treba v
strategiji preobrazbe bistveno bolj upoštevati.
Običajen vidik presojanja kvalitete kadrovske zasedbe v
šolstvu je stopnja skladnosti predpisane in dejanske usposobljenosti pedagoških delavcev. Glede na ta vidik je stanje pri
vzgojiteljicah (od 3840 jih 212 ali 5,5% nima ustrezne izobrazbe) in pri učiteljih v osnovni šoli (od 13.240 jih 642 ali
4,8% nima ustrezne izobrazbe) relativno dobro. Pri tem je
treba upoštevati, da je definicija ustrezne izobrazbe precej
široka in pri vzgojiteljicah zajema srednjo in višjo izobrazbo,
pri osnovnošolskih učiteljih pa učiteljišče (izjema za razredno
stopnjo), višjo in visoko izobrazbo.
Precej bolj problematično pa je stanje v srednjem šolstvu,
kjer je med 5471 pedagoškimi delavci še vedno 760 ali 15,7%
le s srednjo izobrazbo (pri splošnoizobraževalnih predmetih
158 ali 5,5% vseh učiteljev teh predmetov, pri strokovnoteoretičnih 129 ali 9,7% in pri praktičnem pouku 473 ali 75,5%) in
774 oz. 16% z višjo izobrazbo (pri splošnoizobraževalnih predmetih 290 ali 10,1%, pri strokovnoteoretičnih 346 ali 26,1% in
pri praktičnem pouku 138 ali 22%). (Vsi podatki Zavoda SRS
za šolstvo za šolsko leto 1984/85).
Evalvacijske raziskave srednjega šolstva so pri tem opozorile še na ogromne razlike med občinami: tako imajo v »srednješolsko najrazvitejši« občini 92,3% fakultetno izobraženih
pedagoških delavcev in v najmanj »razviti« le 13,3% fakultetno izobraženih učiteljev. Podobno je z drugimi vidiki usposobljenosti: pri pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi
je razpon po občinah od 95,7% učiteljev do 40% učiteljev, pri
opravljenem strokovnem izpitu pa od 91,3% do 27,3% učiteljev. Razpršitev vzgojnoizobraževalnih programov v kraje, ki
za njihovo izvajanje nimajo kadrovske podlage in nikakršne
tradicije, je po teh kazalcih nedvomno ogrozila kvaliteto
vzgojnoizobraževalnega procesa.
Za srednje šolstevo je značilno še veliko število pogodbenih
učiteljev (pribliožno četrtina), ki predvem zaradi dohodkovnih
razlogov vztrajajo pri redni zaposlitvi zunaj šole in pa nadpovprečen delež (10%) zaposlenih za določen čas.
Z izjemo ene same skupine pedagoških delavcev — učiteljev
na razredni stopnji osnovne šole - gre za značilno mlad
sestav, pri katerem se povprečna dosežena delovna doba še
ni približala dvajsetim letom. Ta podatek je važen z dveh
zornih kotov:
- potrebno je intenzivirati vse oblike strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev in jih vzpodbujati k pridobivanju višjih stopenj izobrazbe, tudi magisterijev in doktoratov,
kar se mora poznati tudi v sistemu nagrajevanja;
- odločitev za dvig izobrazbe pri vzgojiteljicah na višjo
stopnjo in pri učiteljicah v osnovni šoli na visoko stopnjo, bo
.le počasi vplivala na kvalitetno spremembo izobrazbene
strukture.
Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev je
treba čim hitreje razviti v prevladujočo metodo izvajanja
notranje preobrazbe vzgojnoizobraževalnega procesa. V tej
smeri je treba zagotoviti bistveno večja sredstva od sedanjih,
ki v deležu niso dosegala povprečij v združenem delu.
Potrebna je tudi organizacijska utrditev tega področja, saj je
sedaj v načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja
in usposabljanja učiteljev, čeprav je opredeljeno kot zakonska
obveznost, preveč slučajnosti in nesistematičnosti. Predvsem
pa je treba poglobiti in razširiti strokovno in znanstveno
vedenje o vzgojnoizobraževalnem procesu na vseh stopnjah
šolanja, da bi pedagoškim delavcem v okviru permanentnega
izobraževanja res lahko nudili vedno nova in dejansko relevantna spoznanja, ki bodo zanesljivo podpirala kvalitetno rast
šole.
Ne glede na to, da pomeni dviganje startne izobrazbe pedagoških delavcev v predšolski vzgoji in v osnovni šoli za eno
stopnjo višje dohitevanje Evrope, gre vendarle za izjemno
pomembno in dalekosežno odločitev slovenske družbe. Pričakovanja glede kvalitetnih premikov, ki jih bodo novi pedagoški diplomanti sprožili v vzgojnoizobraževalnem procesu
so visoka in zaostrujejo odgovornost fakultet, ki izvajajo programe na tem področju.
Za sedanji čas odločilni moment, ki vpliva na motiviranost
pedagoških delavcev za dodatne napore pri preobrazbi šolstva, je nagrajevanje njihovega dela. Usmeritev na zmanjšanje
sredstev družbenih dejavnosti je prišla na področju šolstva, ki
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se je reformiralo, v usodno nasprotje z razširjanjem in kvalitetno rastjo vzgojnoizobraževalnih programov. Kot je bilo
jasno, da se preobrazbe vzgoje in izobraževanja ne lotevamo
zato, da bi ga skrčili ali kakovostno osiromašili, je moralo
postati jasno, da povečanega stroška ni mogoče pokriti na
račun zaostajanja osebnih dohodkov pedagoških delavcev za
osebnimi dohodki drugih delavcev v združenem delu. Zato je
bila iz slovenskih planskih usmeritev odpravljena opredelitev
o zaostajanju osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih, v
resoluciji o politiki razvoja v letu 1986 pa je bila sprejeta
obveza o izenačitvi ravni osebnih dohodkov do konca leta, ki
je v izobraževalnih skupnostih konkretizirana v ustreznem
programu za doseganje tega cilja.
Primerjava izplačanih osebnih dohodkov v šolstvu z izplačanimi osebnimi dohodki v gospodarstvu pa ni edina konfliktna točka v dohodkovnih odnosih. Normativi in standardi,
ki so podlaga za določanje povračil oz. cen v svobodni
menjavi dela namreč ne omogočajo takšne ravni osebnih
dohodkov, kot je pri dejanskih izplačilih dosežena, kar
pomeni, da si pedagoški delavci (podobno kot delavci v drugih družbenih dejavnostih, v katerih dominirajo normativi in
standardi) nalagajo večji obseg dela, kot je z normativi predviden. To vzpodbuja na eni strani zniževanje normativov in na
drugi strani širjenje programov, vsekakor pa megli realna
razmerja tako v delitvi dela, kot v delitvi dohodka. Le odprava
zaostajanja osebnih dohodkov v odnosu na gibanje osebnih
dohodkov v gospodarstvu pa bo omogočila tudi obnovo realnih razmerij v obliki normativov in standardov, ki na mnoge
razvidne in manj razvidne načine vplivajo na vsebino in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Posebej neugodno se to
odraža pri odmeri pokojnin za pedagoške delavce, kar bi
morala biti dodatna motivacija za odpravo fiktivnih in boljše
nagrajevanje realnih delovnih obremenitev.
V. MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA
Slovenija je do lanskega leta beležila izredno nagel.in
konstanten razvoj predšolske vzgoje. Leta 1961 je bilo zajetih
komaj 4,9% otrok, 1970. se je delež dvignil na 10,4%, leta 1975
že na 20,2%, z 78.035 otroci v dnevnem varstvu leta 1985 pa je
dosežen delež 46% vseh otrok v starosti od 8. meseca do
vstopa v osnovno šolo. Opisano rast so spremljali intenzivni
napori za zagotovitev prostorskih pogojev, pri čemer pa so
bili veliko bolj v ospredju zaposlitveni momenti na strani
staršev, kot pa potreba po enakomerni in splošni vključitvi
vseh otrok v organiziran vzgojnoizobraževalni proces, ko se
formirajo zelo pomembni nastavki za kasnejši razvoj. Pridobljena mreža vzgojnovarstvenih organizacij zato ni najustreznejša in bo potrebna korektur.
Z letom 1985 se je rast števila otrok v predšolski vzgoji
zaustavila in v letu 1986 je vključenih 75.669 otrok. S tem smo
se približali normirani kapaciteti VVO v republiki, ki znaša
74.091 mest. Čeprav razmestitev kapacitet seveda ni najustreznejša, se je vendarle bistveno zmanjšalo število odklonjenih otrok, ki je 1980. znašalo 13.851, leta 1985. pa le 2603.
Velika skrb, da je zaustavitev rasti predšolske vzgoje posledica ekonomske stiske in da socialni korektivi ne delujejo
dovolj učinkovito, se je polegla, ko se je izkazalo, da delež
vključenih otrok vendarle še naprej raste in je v letu 1986
dosegel 49%. Na razvoj odločilno vpliva naglo zmanjševanje
generacije živorojenih otrok, ki jih je bilo leta 1979 že 30.604,
leta 1984 pa le še 26.274.
Povsem se je uveljavila priprava otrok na šolo (»mala šola«),
ki jo je v šolskem letu 1984/85 obiskovalo kar 36.108 otrok, kar
je bistveno več od enoletne generacije in pomeni, da precej
otrok obiskuje to vzgojnoizobraževalno obliko tudi več kot
eno leto. V osnovni šoli se priprava otrok seveda že močno
občuti, čeprav je treba vez med pripravo na šolo in prvim
razredom osnovne šole še bistveno bolj poglobiti ne le v
programskem, ampak tudi v metodičnem pogledu.
V osnovnem šolstvu se je po nekajletnem zadrževanju procesa ukinjanja podružničnih šol, ki odigravajo važno socialno-kulturno vlogo, spet začelo hitreje manjšati njihovo število, očitno pod pritiskom zoženih ekonomskih možnosti.
Zaustavila se je rast števila učencev v celodnevnih osnovnih
šolah (14,5%), pada pa tudi število učencev, vključenih v
oddelke podaljšanega bivanja. V takih okoliščinah, ki so nedvomno gmotno pogojene, je še dodatno pomembno
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postopno uvajanje novega programa življenja in dela, ki je
letos dosegel 7. razred, vključuje pa vrsto elementov in kvalitet, ki so značilne za celodnevno šolo in podaljšano bivanje in
omogočajo hitrejše napredovanje učencev v smeri večje
samostojnosti in ustvarjalnosti. Seveda pa tudi na ta program
vplivajo zožene materialne možnosti, zlasti pri obsegu interesnih dejavnosti učencev in pri rasti stroškov, ki odpadejo na
starše šolajočih se otrok. Osnovne šole so prisiljene presojati
uvajanje novih metodičnih prijemov in uporabo učnih pripomočkov tudi z vidika bremen, ki jih s tem povzročajo staršem.
Posebej naglo rastejo cene učbenikov, pri katerih bo treba v
vseh šolah zasnovati izposojevalni fond, ki daje sedaj na
posameznih šolah zelo pozitivne učinke.
Dvajsetletni razvoj nam lahko pomaga k objektivnejši oceni
vključevanja generacij v srednjo šolo še posebej, ker se pojavljajo opozorila o nazadovanju v tem pogledu. V šolskem letu
1965/66 se je v 1. letnike vseh vrst srednjih šol vpisalo 17.025
učencev. Leto pred tem je osnovno šolo uspešno končalo
19.284 učencev in 73,2% (oz. 14.112) jih je nadaljevalo šolanje
v srednji šoli (7407 ali 43,5% v poklicnih šolah, 3056 ali 18% v
tehniških šolah, 1397 ali 8,2% v ekonomskih šolah, 712 ali
4,2% v zdravstvenih šolah, 140 ali 0,8% v administrativnih
šolah, 411 ali 2,4% v pedagoških šolah, 226 ali 1,3% v glasbenih in oblikovalskih šolah ter 3675 ali 21,6% v gimnazijah). V
šolskem letu 1975/76 se je v srednje šole vpisalo 24.127
učencev, od teh 21.626 neposredno iz osnovne šole, kar je
predstavljalo 95,2% od 22.720 učencev, ki so leto pred tem
uspešno končali osnovno šolo (10.765 ali 44,6% vseh srednješolcev se je vpisalo na poklicne šole, 4185 ali 17,3% na
tehniške, 4185 ali 6,6% na ekonomske, 1026 ali 4,3% na
zdravstvene, 387 ali 1,6% na administrativne, 1853 ali 7,7% na
pedagoške, 222 ali 0,9% na umetniške in 4099 ali 17% na
gimnazije). V šolskem letu 1985/86 so se v srednje šole vpisali
26.504 učenci in med njimi 23.195 neposredno izmed 24.135
otrok, ki so leto pred tem uspešno končali osnovno šolo
(96,1%). (17.776 ali 67,1% vseh učencev se je vpisalo v programe tehniških usmeritev, ki jih v prvem letniku še ni
mogoče ločiti po zahtevnosti, 372 ali 1,4% jih je v novem
■ računalniškem programu, 3209 ali 12,1% v smeri ekonomski
tehnik, 796 ali 3% v zdravstveni usmeritvi V., 570 ali 2,2% v
smeri upravni tehnik, 1112 ali 4,2% v pedagoški usmeritvi, 373
ali 1,4% v kulturološki smeri, 1178 ali 4,4% v druzboslovnojezikovnem programu in 1490 ali 5,6% v naravoslovno-matematičnem programu).
Iz prikaza sledi, da je v prestrukturiranju vpisa, ki ga je
povzročila ukinitev gimnazij, največ učencev odpadlo na novo
oblikovani družboslovno in naravoslovno šolo (na to kažejo
tudi socialne karakteristike vpisanih), vendar so se
pomembno okrepile tudi tehniške šole in pa upravno-administrativne šole. Ostale vrste srednjih šol so pretežno ohranile
svoje deleže v strukturi. Tudi pregled razporeditve vpisa po
posebnih izobraževalnih skupnostih od 1978. do 1985. pokaže
zelo ustaljeno podobo, v kateri so vidneje povečevali delež le
v metalurški in kovinski usmeritvi (od 20,6% na 24%), v elektro
in računalniški usmeritvi (od 7% na 12%), ter seveda v obeh
novih šolah - družboslovni in naravoslovni.
Pomembna je še primerjava strukture učencev srednjih šol
glede na stopnjo zahtevnosti programa. Pri tem smo šteli za
enakovredne programe nekdanjih poklicnih šol in šol po
zakonu o poklicnem izobraževanju ter sedanjih programov od
II. do IV. zahtevnostne stopnje. V šolskem letu 1965/66 je od
skupaj 58.519 srednješolcev 27.922 ali 47,7% obiskovalo
poklicne šole. V šolskem letu 1975/76 je bili skupaj 77.298
srednješolcev, od tega 34.989 ali 45,3% učencev poklicnih šol
V šolskem letu 1985/86, so bili v srednjih šolah 81.903 učenci
in od njih 32.513 ali 39,7% v programih od II do IV. Struktura
glede zahtevnosti se torej izboljšuje, vendar v daleč prepočasnem ritmu in je očitno, da je preveč zavezana obstoječi
zaposlitveni strukturi gospodarstva, ki potem pri vsakem resnejšem razvojnem premiku ostane brez potrebnih kadrov.
Tudi razporeditev razpisanih kadrovskih štipendij po zahtevnostnih stopnjah - čeprav se tudi kvalitetno spreminja potrjuje tako ugotovitev, saj je bilo v šolskem letu 1985/86 več
kot 66% kadrovskih štipendij namenjenih za programe od
II.-IV. in le 15% za programe V. zahtevnostne stopnje oz. za
štiriletne srednje šole.
Vsakoletne odločitve o razmestitvi programov v posebnih
izobraževalnih skupnostih šolo res vse bolj približujejo hiš6

nemu pragu učencev, kar nedvomno vpliva na možnosti izobraževanja, vendar tudi povzročajo izjemno razpršeno mrežo
srednjih šol, ki jo dokumentiramo s priloženo tabelo deležev
učencev po krajin in usmeritvah, izdelano v Zavodu SRS za
šolstvo. Kot smo ugotovili pri obravnavi kadrovskih razmer v
šolstvu, da razdrobljena mreža ogroža kvaliteto, lahko z relativno gotovostjo trdimo, da se to odslikava tudi na učnih
uspehih. Ti so v slovenskem usmerjenem izobraževanju, gledano zgolj z vidika uspešnega dokončanja letnika še kar
ugodni in se izboljšujejo, saj je v šolske letu 1984/85 uspešno
izdelalo razred 91,2% učencev srednjih šol, leto pred tem le
89,9%. Vendar pa diferenciran uspeh po letnikih ne kaže
posebej vzpodbudne slike: v 1. letniku je bilo 15,7% učencev
nezadostnih, zadostnih in dobrih skupaj pa 60,9%. V drugem
letniku je bilo nezadostnih manj (7,8%), zadostnih in dobrih
skupaj pa kar 69,1%. Tretji letnik je v tem letu z zadostnim oz.
dobrim uspehom končalo 67,4% in šele v četrtem letniku je
skupina zadostnih in dobrih učencev padla na 57,1%. To
govori o pretežnosti povprečnih in podpovrečnih učnih uspehov, kar potrjuje tiste kritike šole, ki ji očitajo nagnjenost k
nivelaciji učne prizadevnosti in zanemarjanje pozitivne tekmovalne atmosfere pri pridobivanju znanj.
Nerazjašnjeni pojmi o elitizmu v pogledu ustvarjalnih
dosežkov so do zadnjega ovirali celovitejšo skrb za mladino,
ki v šolskih in zunajšolskih dejavnostih dosega nadpovprečne
razultate. Tudi možnosti, ki jih je šolska ureditev sicer predvidela (akceleracija), so bile le redko uporabljene. Smotrno
zgrajen šolski sistem se mora legitimirati tudi s tem da
vzpodbuja k ustvarjalnosti in visokim učnim odsežkom ter da
take rezultate tudi v polni meri upošteva kot podlago šolskega
napredovanja. Ce mu stoji ob strani tudi ustrezen štipendijski
sistem, je mogoče doseči, da se skozi vzgojnoizobraževalni
proces izkažejo vsi ustvarjalni potenciali male generacije. To
je tudi velikega pomena za hitrejši družbeni razvoj. Možnosti
štipendiranja so v slovenskem šolstvu prehitele njegovo pripravljenost na občutljivo problematiko pedagoškega dela z
nadpovprečnimi. Treba bo bistveno dopolniti ocenjevalne
lestvice, ki jih uporabljajo učitelji. Pomanjkljive so tudi baterije testov, ki jih za ugotavljanje sposobnosti otrok uprabljajo
psihologi. Tekmovanja v znamenju med mladimi so se sicer
močno razmahnila, vedar bo treba poskrbeti za njihovo večjo
izenačenost, če naj nam pomagajo pri delu z bolj sposobnimi
učenci. Tudi splošne predstave o nadarjenosti otrok so problematične in starši potrebujejo o tem več znanja. Treba se je
zavarovati pred negativno stigmatizacijo učencev in študentov in pred prekomerno obremenitvijo s pričakovanji, ki jih ni
mogoče izpolniti. Vendar pa nas vse to ne sme več odvrniti od
sistematičnega ukvarjanja s tem delom mlade generacije,
kateremu v letošnjem šolskem letu namenjamo prve štipendije. To spet močno potencira odgovornosti pedagoških
delavcev, ki bodo morali odločati o nadpovprečnosti, kar nas
mora še dodatno pepričati o nujnosti vlaganj v njihovo strokovno izpopolnjevanje in o njihovi veliki družbeni vlogi.
Borna izobrazbena struktura zaposlenih v Sloveniji je trden
argument za razvijanje vseh oblik izobraževanja odraslih.
Alternativa s priznavanjem izobrazbe, ki smo ji pretirano
naklonjeni, ne predstavlja nobene prave rešitve. (Po J. Valentinčiču je bilo decembra 1981. na srednji stopnji 134.953
zaposlenih s formalno pridobljeno in 151.388 s priznano izobrazbo. Na višji stopnji je bilo prvih 37.861 in drugih 58.564.
Na fakultetni stopnji pa je bilo dejanskih diplomantov 36.982,
s papirjem o priznani izobrazbi pa 50.285). Po letu 1980 se je
število odraslih v srednjem izobraževanju več kot prepolovilo
(od 7.970 je padlo na 3.858 leta 1986), kar je posledica zelo
nizkega vrednotenja znanja, nesposobnosti kadrovskih služb,
nezainteresiranosti izobraževalnih organizacij, zanemarjanja
specializiranih ustanov za izobraževanje odraslih, izrivanja iz
redkih oblik financiranja, nerazvitosti andragoških konceptov
itd.... S premajhnim upoštevanjem izobraževanja odraslih so
posebne izobraževalne skupnosti nedvomno zgrešile enega
svojih temeljnih smotrov, kar bo treba v bodočih reorganizacijah in pri normativnih spremembah posebej upoštevati. Ni
namreč dvoma, da doseganje dolgoročnih ciljev glede strokovne sestave zaposlenih pomembno zavisi od povečanja
možnosti delavcev in drugih odraslih za izobraževanje.
(Širše vidike možnosti izobraževanja v SR Sloveniji je
Izvršni svet prikazal v Poročilu o potrebah, možnostih in
pogojih izobraževanja in zaposlovanja mladih (ESA-893), ki
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ga je Skupščina SR Slovenije obravnavala marca 1986 in ga
na tem mestu ne povzemamo).
VI. UGOTOVITVE IZ PROJEKTOV EVALVACIJE
REFORMIRANE SREDNJE ŠOLE
Z uvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov v srednjo
šolo je steklo tudi njihovo evalvacijsko spremljanje, organizirano v sedmih projektih po programu, ki ga je sprejel Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Minimalni
čas spremljanja je bil opredeljen s šolanjem prve generacije
učencev, vpisanih v šolskem letu 1981/82. Junij 1986 je bil
zato najkrajši možni rok za predložitev sintezne študije, ki jo
je izdelal prof. dr. Janez Sagadin in na katero se v tem
poročilu predvsem opiramo.
1. Skupna vzgojnoizobrazbena osnova. Evalvacijske raziskave so pokazale, da je treba SVIO primerno jnivojsko diferencirati in vgraditi v celotne vzgojnoizobraževalne programe,
ne pa jih ohranjati na začetku srednje šole kot samostojni del
programov. Vsebina SVIO je po zahtevnosti in obširnosti
primernejša za učence, ki so bili v osnovni šoli uspešnejši
(odlični in prav dobri). Za tiste, ki so bili že v osnovni šoli
šibkejši po uspehu, pa so te vsebine prezahtevne in preobširne. To so potrdila tudi testiranja učencev iz slovenskega
jezika, tujega jezika, matematike, fizike, kemije in biologije.
(Posebej zaskrbljujoče je, da pri matematiki dobra tretjina
vseh testiranih učencev ni pokazala praktično nobenega znanja, zajetega s testom, ki sam po sebi ni bil težak).
Takšne izkušnje z uresničevanjem SVIO opozarjajo, da ni
smiselno postavljati pred vse učence, ne glede na njihove
učne zmožnosti, predznanje, sposobnosti, motiviranost, interese, aspiracije, delovne navade idr., enakih izobrazbenih
zahtev, marveč ustrezno diferencirane, če hočemo, da bodo
vsi optimalno izobrazbeno napredovali. Toda pri tem ni dovolj
zgolj notranja diferenciacija, ampak bo treba pristati tudi na
fleksibilnejše oblike diferenciacije, ki vključujejo tudi delne
zunanje delitve, saj razlikam med učenci samo z individualizacijo tudi še v prihodnjem obdobju ne bomo kos.
Šole so na podlagi objektivnega stanja začele samoiniciativno in stihijno uvajati zunanjo diferenciacijo pouka z delitvijo učencev na oddelke po stopnjah zahtevnosti smeri že v
prvem letniku in tega v prihodnje ne bo mogoče preprosto
zavrniti niti spregledovati, pač pa bo treba razviti sistem, ki bo
dovolj občutljiv za razlike med učenci.
Že v prvi fazi evalvacijskih raziskav je prišlo na dan, da ni
smiselna ločenost SVIO od ostalega dela vzgojnoizobraževalnih programov, saj je to preostanek zavržene ideje o desetletni osnovni šoli. Ob sklepu evalvacije pa je mogoče zanesljivo trditi, da je treba SVIO organsko vključiti, integrirati v
celoto vsakega programa ter tako odpraviti nove koncentrične kroge, ki so sedaj po SVIO pri posameznih predmetih
povzročali ponavljanja vsebin.
2. Nadgradnja skupne vzgojnoizobrazbene osnove. Predmeti, ki nadgrajujejo SVIO so: slovenski jezik in književnost,
angleški jezik, nemški jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, STM, zgodovina in geografija. V zvezi z njimi je evalvacija
opozoril^ na številne pomanjkljivosti in dala pobude za izboljšanje učnih načrtov in učbenikov. Za vse navedene predmete
skupaj je bilo ugotovljeno, da so učni načrti preobširni, prenatrpani in ob razpoložljivem številu učnih ur neuresničljivi ali
težko uresničljivi, zlasti pri triletnih smereh. Tudi razporeditev
učne snovi med letniki in znotraj letnikov ni povsod ustrezna.
V učnih načrtih so učne vsebine, ki bi jih lahko skrčili ali tudi v
celoti izpustili, nekatere pomembne učne vsebine pa po drugi
strani tudi manjkajo. Potrebno je odpraviti tudi vsebinsko in
časovno neusklajenost pouka med navedenimi predmeti
samimi, pa tudi med temi predmeti in strokovnimi predmeti.
Učbeniki so preobširni, prezahtevni in premalo usklajeni z
učnimi načrti, vendar so pri tem tudi pozitivne izjeme.
3. Strokovni predmeti. Pri veliki večini teh predmetov so
ugotovljene možnosti za spremembo v učnih načrtih, predvsem za njihovo črtanje, krčenje, združevanje, vendar tudi
širjenje in dodajanje. Pri polovici predmetov so prisotne
težave z materialno opremo za njihovo izvajanje in s tem, da ni
učbenikov. Zelo pogosta so podvajanja s predmetom osnove
tehnike in proizvodnje (OTP). Prav pri teh predmetih so naj-'
bolj prisotne tudi kadrovske težave, bodisi da takih profilov
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učiteljev sploh ni, ali pa imajo drugod mnogo boljše pogoje
dela.
4. Ocene celotnih programov. Vsebine OTP se tako pogostoma podvajajo z vsebinami strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka, da bi jih veljalo preprosto združiti. S
tem bi strokovni predmeti segli tudi že v prvi letnik in omogočili smotrnejšo povezavo pouka s proizvodnim delom in
delovno prakso. V programih oz. smereh, kjer se pričakuje
izrecna usposobljenost za vključitev v delo, je treba povečati
obseg proizvodnega dela in delovne prakse oz. praktičnega
pouka sploh. To je potrebno posebej zato, ker se v večini
primerov pripravništvo po končani šoli ne izvaja tako kot je
bilo z reformo predvideno. Zaradi pomanjkljive usposobljenosti za konkretna dela so tudi vse bolj pogoste zahteve po
vrnitvi na bivši »vajeniški sistem«, ki jim je treba odvzeti
podlago. Zunanja diferenciacija ali delno zunanja diferenciacija po stopnjah zahtevnosti smeri bi bila potrebna že v
prvem letniku, vpis v smeri pa tudi že v prvem letniku. Pri
smereh pod V. stopnjo zahtevnosti je treba dati večji poudarek znanjem, potrebnim za vključitev v delo, v smereh V.
stopnje pa predvideti več ur pouka temeljnih predmetov.
Čeprav so programi novi, je že očitno zaostajanje za razvojem
tehnike, tehnologije in znanosti in treba je izoblikovati sistem
kar se da enostavnega prenavljanja in posodabljanja učnih
vsebin. Kar precej programov je preveč specializiranih in jih
bo treba združiti v širše programske celote.
5. Izvajanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti. Učenci so
premalo pritegnjeni k načrtovanju teh dejavnosti (kulturne,
naravoslovne, telesnovzgojne, obrambne). Težave so z njihovo materialno realizacijo. Ponekod pa so navzkriž tudi s
predmetnikom.
6. Izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse. Projekt
je opozoril, da moramo teoretični in praktični pouk v šoli ter
proizvodno delo (PD) in delovno prakso (DP) v združenem
delu bolje vsebinsko in časovno uskladiti, če hočemo doseči
potrebno organsko povezanost obojega. V tem smislu bo
treba, če bomo ohranili PD in DP v prvem letniku, premakniti
strokovne predmete navzdol do prvega letnika ter ustrezno
razpeti SVIO navzgor. Pri sedanjih programih in njihovih
predmetnikih imajo v smereh IV. in V. stopnje zahtevnosti
učenci na začetku šolanja, še zlasti v prvem letniku, premalo
teoretičnega in praktičnega znanja za takšno izvajanje PD in
DP, ki bi bilo vzgojnoizobraževalno optimalno učinkovito. Od
tega, kako pripravljeni pridejo učenci na PD in DP, je odvisno,
v kakšna dela jih lahko organizacije združenega dela vključujejo. Od tega, v kakšna dela so vključeni pa so bistveno
odvisni vzgojnoizobraževalni učinki.
7. Vpis, usmerjanje in napredovanje učencev ter prehodnost med programi. Pri prvi in nadaljnjih generacijah učencev
v reformi se je pokazalo, da se različno uspešni absolventi
osnovne šole usmerjajo v usmeritve in smeri podobno, kot so
se pred reformo usmerjali v štiriletne srednje šole in poklicne
šole. Projekt je med drugim razkril, da je število med šolanjem
preusmerjenih učencev manjše od števila učencev, ki so prenehali z izobraževanjem in šolo zapustili, kar seveda ni
skladno z izhodišči in cilji reforme. Povečuje se tudi število
učencev, ki po osnovni šoli ne nadaljujejo s šolanjem. Z
obema tendencama bi se bilo treba odločneje spoprijeti.
Prizadevati si moramo, da bo čim več mladih doseglo čim
višjo stopnjo izobrazbe, pri čemer pa seveda tudi potreb glede
vrste izobrazbe po znanstvenih področjih oz. strokah ne
smemo zanemariti. Naš zaostanek v izobrazbeni strukturi
zaposlenih za razvitim svetom je prevelik, da bi si smeli
privoščiti zapravljanje intelektualnega potenciala mladih.
8. Razvoj šolske mreže: Raziskava je opozorila na zvezo
med šolsko mrežo ter izobrazbeno strukturo prebivalstva,
gospodarskim, urbanim in kulturnim razvojem v nekem regionalnem ali subregionalnem prostoru. Ugotovila je, da se tudi
v novem sistemu vzgoje in izobraževanja učenci odločajo
zlasti za krajevno najbližje šole in da se od 80 - 85% učencev
izobražuje kar v domači regiji. Odtod izhaja vpliv demografskih pritiskov na šolsko mrežo, ki se v naših razmerah kombinira s sumljivo skladnostjo kadrovskega potenciala s slabo
izobrazbeno strukturo in zaostale tehnologije v slovenski
industriji. Povpraševanje po kadrih je premalo ambiciozno in
ne more biti kriterij resničnih potreb po delavcih in s tem
kriterij za odločitve o šolski mreži.
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9. Problemi uresničevanja načela hkratnega pripravljanja
učencev za vključitev v delo in za nadaljnje izobraževanje.
Omenjeno načelo oz. dvojna zahteva je dobila popularno ime
preseganje dualizma v srednjem šolstvu in je bilo merjeno
predvsem v gimnazijski del starega šolskega sistema. Togost
v njegovem razumevanju je povzročila, da so bile gimnazije
razmeroma najslabše reformirane, saj smo kot njen nasledek
dobili izobrazbeno preozke in enostranske programe z izsiljenim iztekom v delo. To je vzbudilo tudi največ reagiranj v
javnosti. Vendar pa je tudi v tem delu reforme dobrodošla
sistemska skrb, da se tistim diplomantom srednjih šol s
področij družboslovja, humanistike in naravoslovja, ki ne
nadaljujejo šolanja na višjih in visokih šolah ali ki pri študiju
na teh šolah ne uspejo, omogoči na podlagi končane srednje
šole vključitev v delo in usposobitev za ustrezna dela.
10. Razmerja med splošno, strokovno-teoretično in strokovno-praktično izobrazbo. Gre za temeljno in trajno vprašanje reforme, saj iz spremenljive strukture dela nikoli ne bo
mogoče podrobno napovedati sestave pespektivno potrebnih
znanj. Glede na to je zanesljivejše splošnejše kot pa vsebinsko zoženo izobraževanje, saj omogoča lažje prilagajanje
novim zahtevam. Splošna izobrazba je smotrna tudi z vidika
nadaljnjega izobraževanja učenca in z vidika njegovega osebnostnega razvoja. Tudi pri strokovnih znanjih bi morale biti v
ospredju vsebine, ki so bolj temeljne in relativno stabilnejše in
trajnejše ter s širšim izobrazbenim transferom in pomenom za
pridobivanje na drugih področjih in za izobrazbeno-miselni
razvoj učencev. Upoštevati pa moramo, da se stroke med
seboj razlikujejo glede tega, kakšno razmerje med splošno in
strokovno izobrazbo je možno in optimalno. Zato naj ne bi
nategovali vseh strok na isto kopito, marveč se prilagajali
njihovi naravi. Reforma je imela dober in napreden namen
dati čim več splošne izobrazbe tudi tistim učencem, ki bi se v
starem šolskem sistemu šolali v poklicnih šolah. Začetni
uspehi v tem pogledu niso najvzpodbudnejši in bi bili boljši,
če bi pouk primerno nivojsko diferencirali in ga osredotočili
na tisto, čemur so učenci v resnici kos.
VII. SMERI NADALJNJE PROGRAMSKE
PREOBRAZBE SREDNJE ŠOLE
Preobrazba vzgoje in izobraževanja je zajela celoten sistem
od predošolske vzgoje do univerze, vendar posamezne dele v
sistemu različno intenzivno in različno obsežno. Preobrazba
osnovne šoje je bila v primerjavi s srednjim izobraževanjem
manj temeljita. Osnovna šola ostaja enotna po obsegu in
vsebini zagotovljenega programa kot nacionalnega standarda
osnovne izobrazbe. Z novim programom življenja in dela
osnovne šole so se pa v predmetnik in učni načrt vnesli
elementi, s katerimi naj bi presegali programsko uniformiranost. To so zlasti dopolnilni in dodatni pouk, obvezne interesne dejavnosti in fakultativni pouk.
Spremljava in vrednotenje uresničevanja programa življenja in dela osnovne šole, ki se postopno uvaja (v šol. letu
1986/87 od 1.-7. razreda) kaže, da učni načrt še ni presegel
nekaterih standardnih slabosti: premajhna diferenciranost na
temeljna in dodatna znanja, prevelik zunanji obseg, preobremenjenost učencev. Poročila pedagoške službe opozarjajo,
da tudi ob postopnem uvajanju programa življenja in dela
osnovne šole nismo uspeli zagotoviti materialnih pogojev za
njegovo celovito uveljavitev v vseh osnovnih šolah, kar lahko
ogrozi uresničevanje enotnega standarda osnovne izobrazbe
v SR Sloveniji. Ugotavlja se tudi, da zlasti fakultativni pouk kot
sredstvo za preseganje programske uniformiranosti zaradi
majhnega obsega (5% vključenih učencev) ni odigral svoje
vloge. Zato se ne uresničujejo v celoti cilji, da naj vsak učenec
vsaj na enem področju kar najbolj razvije svoje sposobnosti in
nagnjenja, kar ima motivacijsko in usmerjevalno vrednost za
njegovo vključevanje v nadaljnje izobraževanje.
Primerjava predmetnikov osnovne šole za zadnjih 25 let
kaže, da se struktura predmetov pravzaprav ni spreminjala, da
pa so prihajale v program nove dejavnosti in vzgojna
področja. Predvsem ta drugi del predmetnika je povzročil, da
se je kljub naraslemu številu letnih ur od 7.194 leta 1966 na
7.714 ur leta 1972 in na 7.885 ur leta 1983 zanjšal obseg
nekaterih temeljnih predmetov: slovenski jezik od 1.485 ur
(1966) na 1.368 ur (1972) in na 1.240 ur (1983), tuji jezik od 429
ur na 380 ur in na 375 ur, fizika od 198 ur na 152 ur in na 130
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ur, matematika od 1.320 (1966) na 1.240 (1983). Jezikovnoumetniško področje v predmetniku je zavzemalo leta 1966 še
39,7% vseh ur, 1972. leta še 35,5% in 1983. leta 33,3%. Naravoslovno-matematično pa 1966. leta 35,1% vseh ur, 1972. leta
30,8% in 1983. leta še 28,5%. Razširjanje dejavnosti v osnovni
šoli (družbeno delo, obramba in zaščita, športni dnevi,
obvezne interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk)
odpirajo več možnosti individualizacije vzgojnoizobraževalnega dela, seveda ob pogoju, da so za to podane tudi materialne možnosti in da učitelj to zahtevno področje tudi metodično obvlada, sicer je poraba dragocenega otrokovega časa
v take namene lahko tudi nesmotrna.
Tudi o kvaliteti naše osnovne šole bo torej potrebno izdelati
celovitejšo oceno na podlagi znanstvenih raziskav ter pripraviti predloge, s kakšnimi sredstvi je mogoče prispevati k
večjemu preseganju nevzpodbudne programske uniformiranosti sicer enotne osnovne šole. Vsekakor pa je treba na
podlagi sedanjih strokovnih ocen pedagoške službe odpraviti
preobremenjenost učencev v osnovni šoli, bolj diferencirati
temeljne in dodatne vsebine v učnih načrtih in učbenikih ter
zagotoviti bolj enotne materialne pogoje za uresničevanje
programa osnovne šole. Predvsem pa je treba okrepiti in
izboljšati strokovno izpopolnjevanje učiteljev (funkcija
razrednika, specialne diktike, novosti v stroki) ter pedagoških
vodij.
V posebni analizi, ki je bila opravljena v Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje, smo primerjali programske
strukture nekaterih srednjih šol v šolskih letih 1975/76 in 1985/
86, torej v obdobju pred in po reformi. Najprej je očitno, da se
je z izjemo poklicnih šol (v odnosu na smeri IV. zahtevnostne
stopnje) in srednjih glasbenih šol, povsod drugod znatno
povečal obseg programov: pri ekonomskih srednjih šolah za
19%, upravno-administrativnih šolah za 17%, pri kulturoloških, družboslovnih in naravosiovno-matematičnih šolah (v
odnosu na gimnazijo) pa za 15%. Značilne so spremembe
glede deleža posameznih sestavin v celotnem programu, ki na
svoj način kažejo, v kakšno smer je krenila preobrazba srednje šole:
— Splošno-kulturne vsebine. Delež teh vsebin v programih
IV. stopnje zahtevnosti se je glede na nekdanje poklicne šole
izjemno povečal (za 280%), za polovico večji je pri zdravstvenih šolah, za četrtino pa pri tehniških, ekonomskih in administrativnih šolah. Na naravoslovno-matematični šoli pa je ta
delež nižji (83%) kot na nekdanjih gimnazijah (v prenovljenem
programu je to popravljeno).
— Družboslovne vsebine. Pri naravoslovno-matematični,
srednji glasbeni, pedagoški, upravno-administrativni in
poklicni izobrazbi je delež teh vsebin občutno padel (za
30-50%), posebej na račun geografije, zgodovine, psihologije, česar STM po obsegu ni ustreno nadomestil. Izboljšali pa
so se deleži na tehniških (28%), zdravstvenih (43%) in družboslovnih šolah (18% več v primerjavi z gimnazijo).
— Naravoslovne vsebine. Deleži so bistveno boljši pri
poklicnem izobraževanju, kjer so te vsebine pred desetimi leti
predstavljale 1% programa, sedaj pa skoraj 10%. Stanje se je
popravilo tudi pri deležih v zdravstvenem (za 150%) in tehniških (za 70%) programih, ter v naravoslovno-matematičnem
programu (50% več kot v gimnaziji). Prepolovili pa so naravoslovje v primerjavi z gimnazijo v kulturološkem in družboslovnem (pred popravki) programu.
— Matematika. Deleži so porasli v zdravstvenem (za 107%),
naravoslovnem (za 26% glede na gimnazijo) in v programih IV.
stopnje zahtevnosti (za 26% glede na poklicne šole). Matematika pa se je skrčila v tehiških smereh (10% manj) ter v
kulturološkem in družboslovnem programu (20-30% manj
glede na gimnazijo).
— Telesna vzgoja, SLO ter zdravstvena vzgoja. Delež teh
vsebin se je v vseh programih povečal za povprečno tretjino.
— Strokovno teoretične vsebine. V mnogih programih je
to povsem nova sestavina in je ni mogoče izraziti z gibanjem
deleža (kulturološki, družboslovni, naravoslovni, pedagoški
program), kjer pa so te vsebine obstajale že prej, pa se je
njihov delež praviloma zmanjšal (pri tehiških šolah za 34%,
ekonomskih za 20%, zdravstvenih za 44%).
Evalvacijske raziskave so pokazale slabosti in napake kot
tudi pozitivne dosežke usmerjenega izobraževanja in jih je
treba upoštevati kot izhodišče za nadaljnjo preobrazbo srednjega šolstva. Nočejo pa same po sebi biti že v vseh ozirih
poročevalec

zadostna podlaga za globlje sistemske spremembe, pač pa bo
potrebno strokovne predloge zanje pred uvedbo še eksperimentalno preverjati in vrednotiti njihove učinke, da pri spreminjanju in dopolnjevanju normativne ureditve in sistemskih
podlag usmerjenega izobraževanja ne bi ponovili napak.
Vrsta pomanjkljivosti, ki jih je evalvacija odkrila v vzgojnoizobraževalnih programih in so jih že sproti potrdile tudi
obravnave v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skupnosti, v Strokovnem svetu SRS za vzgojo in izobraževanje ter
predvsem v šolah samih, pa ne izvira iz sistemskih nedorečenosti ali napačnih normativnih rešitev, pač pa iz nepopolnih
strokovnih ocen in nepotrjenih predvidevanj. V teh primerih je
nepotrebno vsakršno odlaganje sprememb v programih, zato
je Zavod SRS za šolstvo vzporedno z zaključevanjem evalvacijskih raziskav pripravil in Strokovnemu svetu SRS za vzgojo
in izobraževanje predložil predlog za prenovo programov v
srednjem izobraževanju. Izobraževalna skupnost Slovenije je
na tej podlagi že za šolsko leto 1986/87 spremenila programa
družboslovno-jezikovne usmeritve in naravoslovno-matematične usmeritve, v preostalih programih pa naj bi odpravili
ugotovljene pomanjkljivosti in jih ustrezno dopolnili do
začetka šolskega leta 1987/88. Takšno razvijanje vzgojnoizobraževalnih programov je normalen proces in je znotraj sprejete zakonodaje v tem smislu tudi odprta možnost, saj bi bilo
povsem neustrezno, če bi se šola vsebinsko prilagajala vse
bolj dinamičnemu razvoju le po poti šolskih reform. S tega
vidika v poročilu upoštevamo, da sprotna prenova programov
v okviru sistemskih rešitev iz zakona o usmerjenem izobraževanju že poteka in smeri nadaljnje programske preobrazbe
srednje šole nadgrajujemo na izhodišča, ki jih je Strokovni
svet SRS za vzgojo in izobraževanje sprejel kot podlago za
programske aktivnosti, ki so v pristojnosti posebnih izobraževalnih skupnosti.
Rezultati evalvacije, nekaterih drugih raziskav, ki so se
dotikale usmerjenega izobraževanja ter intenzivna, često zelo
kritična razprava v strokovni in siceršnji javnosti, skupaj z
ugotovitvami, ki so jih ob spremljanju uresničevanja zakona o
usmerjenem izobraževanju sprejela delegatska telesa, se
osredotočajo na naslednja vprašanja, ki bodo v največji meri
določala nadaljnji programski razvoj srednje šole.
1. Razvrstitev programov po zahtevnosti. Družbeni dogovor o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne
izobrazbe, ki je podlaga razvrstitve izobrazbe vseh zahtevnostnih stopenj, smo doslej sprejemali le pogojno, sklicujoč
se na to, da nomenklatura poklicev še ni narejena. Na ta način
smo čas trajanja izobraževanja za III. zahtevnostno stopnjo
lahko zadržali na dveh letih in za IV. zahtevnostno stopnjo na
treh letih, čeprav je v osnovi zamisli predvideno, da se
označba zahtevnosti pokriva z leti izobraževanja. Ni pa toliko
pomembna formalna skladnost, kolikor so pri izvajanju programov na III. zahtevnostni stopnji važni vsebinski problemi.
Velika pričakovanja, da bo v dveh letih mogoče uposobiti
delavca za relativno sestavljena opravila, ki bo obvladal tudi
znanja skupne vzgojno-izobrazbene osnove se niso uresničila. Od 22 planiranih smeri je dobilo programe le 13 smeri, le
9 jih je res v celoti steklo, danes pa kaže, da bomo pristali pri 6
smereh in pri približno 3% vključenih učencev, ki so deležni
velikih dvomov glede pridobljenih znanj in sposobnosti za
delo. Ob takšnem razvoju je za prihodnje potrebno preveriti,
ali niso za ta namen primernejši skrajšani programi (ki bi jih
veljalo tudi ustrezneje poimenovati, kot srednji II. programi).
Torej predvsem vsebinski razlogi govorijo v prid temu, da se
stopnje strokovne izobrazbe in klasifikacija poklicev poenotijo. Tudi na strani V. zahtevnostne stopnje, ki ji je v programih
odmerjeno trajanje štirih let, se porajajo novi momenti, ker se
v sodobni delitvi dela naglo spreminja položaj tehnika. Vse
pogosteje so znanja, ki jih sedaj pripisujemo tej stopnji izobrazbe kriterij za kvalificirano delo z zahtevnimi stroji oz. za
vključitev v nove tehnologije in bi bolj odgovarjala definiciji
srednje izobrazbe IV. Nakazana preureditev stopenj sama po
sebi ne bi pomenila nobenega splošnega podaljševanja izobraževanja, saj se je le pri obstoječih zelo maloštevilnih programih III. zahtevnostne stopnje, ki sami izumirajo in vključujejo neznatno število študentov, v naslednjih letih treba odlo• čiti, ali jih bomo razvrstili v stopnjo srednji II. (nespremenjena
dolžina trajanja), ali morebiti kakšnega tudi podaljšali na tri
leta, če bi potrebe dela to izrecno narekovale. S tem bi nastali
pogoji, da definicije zahtevnostnih stopenj naslonimo na najporočevalec

bolj razvidno določilo trajanja izobraževalnega programa ter
odpravimo obstoječe razhajanje v jugoslovanskem prostoru.
2. Skupna vzgojno-izobraževalna osnova. Kot je pokazala
evalvacija, je skupna vzgojno-izobraževalna osnova eden najpozitivnejših dosežkov programske preobrazbe srednje šole
in je treba ohraniti vse njene kvalitete. Pokazalo pa se je tudi,
da je način njenega vgrajevanja v predmetnik v obliki bloka
dejansko izvedba zamisli o podaljšani osnovni šoli, ki je sicer
v konstrukciji usmerjenega izobraževanja nismo sprejeli. V
taki obliki je SVIO močno omejil smotrno sestavljanje programov in onemogočil njihovo večje prilagajanje sposobnostim
učencev. S preobrazbo SVIO fz monolita v vsebinski standard,
ki se zagotavlja skozi celoten program (glede na splošnost
znanj seveda pretežno na začetku, kot predvideva tudi zakon),
bi odpravili obstoječe neracionalnosti, ohranili pa smotrno
horizontalno in vertikalno prehodnost programov. Ker vztrajamo pri razmeroma velikem obsegu skupnih splošnih znanj v
vseh programih, ki jim vsi učenci v celoti niso kos, je neobhodna nivojska diferenciacija, ki se bo uravnavala po sposobnostih učencev in zahtevah dela. Enako bo treba postopati pri
občeteoretskih predmetih sploh, pri katerih je jasno, da niso v
celoti zajeti v skupnem standardu (to je realizirano le v
osnovni šoli) in jih je treba v vsakem programu dodajati glede
na značilnosti stroke. Vsekakor se je treba posloviti od predstave, da je mogoče srednješolski program zgraditi tako, da
nekaj malega stroke in praktičnega usposabljanja dodamo k v
naprej definiranemu bloku SVIO, pač pa morajo cilji in smotri
programa določati celotno njegovo vsebino in tudi obliko
nivojske diferenciacije.
3. Izobraževanje za delo in nadaljevanje šolanja. Komprehenzivno izobraževanje je, podobno kot drugod v svetu, tudi
pri nas naletelo na velike težave, ker njegova realizacija preprosto ne zavisi le od pripravljenosti šole, ampak predvsem
od preobrazbe družbene kategorije dela. Diferenciacije v
svetu dela se nujno reflektirajo v šoli in to v obliki diferenciacije po smereh in po nivojih osvajanja znanj. V začetku
izobraiževanja manjše razlike, ki v sklopu poklicnega usmerjanja omogočajo prehajanje, se proti koncu poglabljajo s
poudarjanjem praktičnega usposabljanja na eni strani oz.
teoretskih znanj na drugi strani. Relativno enoten predmetnik
v začetku izobraževanja bi se v smereh izvajal nivojsko diferenciran, kar bi omogočilo sestavljanje homogenejših oddelkov in smotrnejšo metodično pripravo na pouk. S tako diferenciacijo pa ne bi odpravili vseh problemov, na katere opozarjajo zaposlovalci sedanjih diplomantov, da jih namreč ne
morejo vključiti neposredno v delovni proces. To je namreč
povezano z usmeritvijo na široke profile, ki jo glede na tehnološke perspektive velja vsekakor ohraniti. Tudi ob povečanem
obsegu praktičnega usposabljanja se učenec v šoli ne bo
mogel pripraviti na vsa raznolika opravila in naloge, pač pa to
slej ko prej ostane funkcija pripravništva. Pri izvedbi pripravništva pa so možne še velike izboljšave in bi nekateri primeri
odlične organizacije v najprodornejših delovnih organizacijah
morali predstavljati vzorec za celotno združeno delo. Prav
tako bi šole lahko bolj vključili v izvedbo pripravništva, posebej tam, kjer razpolagajo s sodobno opremljenimi delavnicami in sposobnimi kadri. Ne bi pa dosegli cilja, če bi pripravništvo nasploh priključili izobraževanju, saj v šoli ni mogoče
dokončno zgraditi mostu od širokega profila (npr. obdelovalec kovin) do konkretnega opravila, ki čaka diplomanta v
proizvodnem procesu (npr. delo na specialni stružnici). Specifično povezavo bo treba izoblikovati za profile v storitveni
obrti.
4. Oblike nivojske diferenciacije. Pri predmetih, ki so v
vzgojnoizobraževalnih programih razporejeni v vsa tri oziroma štiri leta in se tudi najpogosteje pojavljajo kot kriterij za
opredeljevanje ustreznega predhodnega programa za vključitev v visoko šolstvo (slov. jezik, tuji jezik, matematika, fizika,
kemija, biologija), se pripravijo učni načrti na dveh zahtevnostnih nivojih za zahtevnejšo in manj zahtevno smer. V
programih, ki imajo smeri različnih stopenj zahtevnosti, se
učenci lahko od vsega začetka delijo v oddelke glede na
izbrano smer, oziroma glede na izbrani nivo zahtevnosti pri
teh predmetih. Pri tem je treba zagotoviti možnost za neoviran
(brez diferencialnih izpitov pri teh ali drugih predmetih) prehod učencev, ki nadpovprečno obvladajo nižji nivo zahtevnosti v smer z višjim nivojem zahtevnosti. Neuspešnost pri obvladovanju višjega nivoja zahtevnosti pa mora pomeniti preu9

smeritev učenca v oddelek z nižjim nivojem zahtevnosti
(seveda se ohranja pravica do ponavljanja in popravnega oz.
diferencialnega izpita). Preusmeritve je treba omogočati ob
vsakem redovalnem obdobju, ob neuspešnem obvladovanju
zahtevnejšega nivoja pa ob vpisu v naslednji letnik.
Podrobneje je treba proučiti, ali se delitev učencev po
smereh različnih stopenj zahtevnosti lahko izvede kot vpis v
smeri, pri čemer bi bil kriterij za to doseženi rezultat pri
predmetih, ki se izvajajo na različnih ravneh v osnovni šoli, ali
pa bi se delitev učencev izvedla na podlagi njihovega interesa
in bi se dokončna delitev skupin opravila na podlagi doseženih rezultatov v prvih dveh ocenjevalnih obdobjih oziroma ob
vpisu v drugi letnik. Odgovor na to mora dati pedagoška
stroka, če je potrebno tudi na podlagi eksperimentalnega
preverjanja.
Poleg izbirnosti različnih nivojev zahtevnosti temeljnih
splošnoizobraževalnih predmetov v različno zahtevnih smereh je treba omogočiti izbirnost tudi znotraj zahtevnejših
(štiriletnih) smeri. In sicer na dva načina:
a) da se dopusti učencu izbira med splošhoizobraževalnimi
vsebinami in ožje strokovnimi vsebinami. Smer torej obsega
skupen in izbirni del. Skupen del predstavlja standard potrebnih znanj za vključitev v delo (ob usposabljanju v času pripravništva), izbirni del pa omogoča učencu poglobitev in
razširitev znanj za delo ali za nadaljnje izobraževanje,
b) da se v tretjem in četrtem letniku uvedeta dva nivoja pri
predmetih, ki se najpogosteje pojavljajo kot kriterij za opredeljevanje ustreznega predhodnega programa za vpis v visoko
šolstvo, oz. se pojavljajo kot predmeti, iz katerih morajo
kandidati opraviti diferencialne izpite, če niso končali ustreznega predhodnega programa, oz. so predmeti, ki sestavljajo
najpogosteje sprejemni izpit v primeru izbirnih postopkov ob
omejitvah vpisa (slovenski jezik, tuj jezik in matematika) ter en
predmet značilen za usmeritev (fi, bio, ke, pol. ekon. ipd.).
Manj zahtevni nivo predpostavlja usposobitev za vključitev
v delo, zahtevnejši nivo pa tudi za nadaljnje izobraževanje.
Učenci se glede na izbrani nivo delijo v oddelke oz. skupine.
Lahko tudi samo v skupine le pri dvonivojskih predmetih.
Preusmerjanje med obema skupinama mora biti ves čas
odprto glede na dosežene rezultate (podobno kot na začetku
izobraževanja med smermi različnih stopenj zahtevnosti).
Učenec, ki je nadpovprečno uspešen v manj zahtevnem
nivoju lahko prestopi v zahtevnejši nivo, učenec, ki ni uspešen
v zahtevnejšem nivoju pa se mora ob prehodu v 4. letnik
obvezno preusmeriti v manj zahteven nivo (ohranja se možnost popravnega in dopolnilnega izpita).
Taka ureditev vzdržuje ves čas izobraževanja motivacijo za
doseganje boljših izobraževalnih rezultatov in hkrati omogoča tehtnejšo izbiro kandidatov za visokošolski študij na.
podlagi izobraževalnih rezultatov pri tistih predmetih, ki so
pomembni za uspešnost pri nadaljnjem izobraževanju.
Nivojsko diferencirana izvedba programov navaja tudi k
drugačnemu zaključevanju študija, kar je treba še podrobneje
proučiti in preizkusiti. Izbira manj zahtevnega nivoja v štiriletni smeri izobraževanja bi vodila k zaključnemu izpitu, ki bi
predstavljal preverjanje pripravljenosti kandidata za začetek
dela. Kandidat, ki bi opravil zaključni izpit zaradi osvojene
spodnje ravni znanj nima neposrednega vstopa v visoko šolstvo (možne so tudi izjeme, ko gre za specifične višje šole),
pač pa mu je vpis omogočen šele na podlagi določenih
delovnih izkušenj ali diferencialnega izpita, ki zaobseže zgornji nivo srednješolskega programa. Zahtevnejši nivo štiriletne
smeri izobraževanja se konča z nadaljevalnim izpitom. Nadaljevalni izpit bi se opravljal na srednji šoli ob sodelovanju
visokošolskih učiteljev v izpitnih komisijah. Opravljen nadaljevalni izpit bi omogočal neposreden prehod v visokošolsko
izobraževanje, seveda tam, kjer preveliko število kandidatov
ne zahteva izbirnega postopka.
Očitno je, da nivojska diferenciacija močno povečuje odgovornost pedagoških delavcev, ki se bodo znašli v položaju
permanentnih usmerjevalcev, za kar bodo potrebovali
dodatno in stalno strokovno usposabljanje. Njihova odločujoča vloga bo terjala tudi trdnejši družbenoekonomski status,
saj bodo sicer težko ohranili dovolj visoke in trajne kriterije za
selekcijo po sposobnostih.
5. Skupna programska jedra. V okviru neobhodnega usklajevanja vzgojnoizobraževalnih sistemov med socialističnimi
republikami in socialističnima avtonomnima pokrajinama je
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bila sprejeta tudi metoda dogovarjanja o skupnih programskih jedrih, s pomočjo katerih naj bi dosegli primerljivost
ravni izobrazbe ter medsebojno poznavanje narodov in
narodnosti, združenih v SFRJ. Skupna programska jedra
imajo značaj strokovnih podlag, na katere se lahko republiški
in pokrajinski organi, pristojni za vzgojo In izobraževanje,
opirajo pri samostojnem sprejemanju vzgojnoizobraževalnih
programov. Vseskozi obstajajo tudi drugačna pojmovanja
skupnih programskih jeder, v vlogi nekakšnih nadnacionalnih
učnih načrtov, ki bi prekrili pristojnost republike tudi na tako
bistvenem področju za razvoj naroda kot je to materinščina. V
javni razpravi so bila takšna pojmovanja ostro zavrnjena.
Vzgojnoizobraževalni programi v slovenskih šolah pa so že
doslej celovito in razmeroma obsežno seznanjali mlado generacijo s kulturo in razvojnimi značilnostmi drugih narodov in
narodnosti ter z vrednotami skupnega življenja v SFR Jugoslaviji, kar sicer vsebujejo skupna programska jedra. Kot
primerjalna strokovna osnova lahko v tej smeri še naprej
odigravajo koristno funkcijo.
6. Mesto vzgoje v usmerjenem izobraževanju. Uresničevanje vzgojne funkcije srednje šole je kompleksno in prepleteno
z vsemi sestavinami procesa. Šola ni zunaj konfliktnega razmerja, ki je značilno za položaj mlade generacije v družbi.
Odklonilna stališča do reforme so vzgojno vplivanje še
dodatno zapletla, nezavidljiv gmotni položaj pedagoških
delavcev pa tudi ni vzpodbujal k povečani zavzetosti. To so
razlogi da je treba o vlogi vzgoje v usmerjenem izobraževanju
razpravljati kot o posebnem elementu, čeprav je jasno, da
lahko vzgajamo le znotraj temeljnega izobraževalnega procesa. Delo smo si otežkočili tudi s tem, ko smo zgradili vrsto
izredno obsežnih srednješolskih centrov, v katerih je mogoče
le s skrajnimi organizacijskimi napori in iznajdljivostjo ohranjati odnose po človeški meri, kar je predpogoj za uspešno
vzgojo. V tem kontekstu je treba mnogo bolj poudariti tudi
vlogo interesnih dejavnosti, društev in družbenopolitičnih
organizacij na šoli, ki lahko izredno veliko prispevajo k privzemanju in avtonomizaciji temeljnih vzgojnih smotrov, kar je
največje zagotovilo za njihovo uresničitev.
VIII. PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA
V visokem šolstvu so novi vzgojnoizobraževalni programi
šele stekli, zato se pri ocenjevanju nastalih razmer ni mogoče
opirati na empirične podatke. Skupščina SR Slovenije je razpravljala o značilnostih visokošolskih programov sredi
postopka njihovega sprejemanja v začetku leta 1985, zato
obstaja razlog za njihovo ponovno kritično razčlembo, ki jo
omogočajo sintezne ugotovitve Strokovnega sveta SRS za
vzgojo in izobraževanje, izoblikovane na podlagi mnenj k 245
programom (131 VIŠ oz. VIS, 59 MAG, 55 IZS).
1. Novosti v programih. V novem konceptu oblikovanja
programov so se najtežje uveljavila programska jedra vsebin
skupnih predmetov, ki so se jim v nekaterih programih izognili s preimenovanjem, kar je tudi vplivalo na zoženje skupine
nosilnih predmetov. V vseh programih so upoštevali skrčenje
predmeta SLO in DS na 105 ur. Kljub enodušni zahtevi po
splošni uvedbi tujega jezika, ga potem niso vpeljali vsi programi in bo to vprašanje terjalo še dodatno pozornost. Pri
odpiranju smeri bi se morali ravnati po načelu nezamenljivosti
diplomantov v praksi, pa vendar za ista področja dela obstaja
po več izobraževalnih smeri, kar terja vnovično presojo smernic za pripravo VIP, saj je možno, da na visokošolski ravni pač
ni v celoti smotrno določilo o enem programu (smeri) za en
poklic. Izbirni predmeti so v novih programih redko kje v pravi
funkciji omogočanja fleksibilnosti študija, pač pa najpogosteje na prikrit način povečujejo že tako preveliko število
smeri. Dejstvo, da tudi v novi strukturi ni interdisciplinarnih in
multidisciplinarnih programov, kaže na absolutno prevlado
institucionalne in disciplinarne delitve visokega šolstva. Uveljavila pa so se nekatera nova strokovna področja dela in je
preko visokošolskih VIP stekel pravzaprav proces konstituiranja posebnih strok na Slovenskem (oblikovanje, promet,
predšolska pedagogika, računalništvo in informatika, nekatere procesne tehnologije itd.). Iz tega pa izhaja tudi vrsta
zapletov in začasnih rešitev, ki bodo terjale še intenzivno
nadaljnje usklajevanje. Bistveno je naraslo število podiplomskih programov, vendar pa ni bilo uresničeno pričakovanje,
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da bo to vplivalo na razbremenitev dodiplomskega študija, v
katerem bi lahko reducirali specialistične vsebine. Da se to ni
zgodilo, je nedvomno kriv še vedno nerazjašnjen ekonomski
status podiplomskega študija, ki zavisi od slučajnega povpraševanja. Vsebinsko vprašanje pa je v praksi absolutno prevladovanje magistrskih programov, pod katerimi se največkrat
skrivajo najbolj tipične specialistične vsebine. Ob podiplomskem študiju je ostalo odprto še vprašanje pogojev za vključitev, kjer si visoke šole želijo sprejemne izpite, preskočile pa bi
rade predpisane predhodne praktične izkušnje, kar oboje
terja ustrezno spremembo zakona. Največja sprememba v
programski strukturi visokega šolstva je dvig izobraževanja
osnovnošolskih učiteljev z višje na visoko raven. S tem povezane programske izenačitve z izobraževanjem srednješolskih
profesorjev ponekod niso dosledno izvedli, predvsem zaradi
odklanjanja dvopredmetnosti, vendar tudi zaradi nerazumevanja vloge pedagoško-psiholoških predmetov in pedagoške
prakse, kar oboje lahko ogrozi kvalitetno usposobitev pedagoških delavcev.
2. Predmetniki in vsebinska zasnova programov. Čeprav
je težko govoriti o povsem enakih značilnostih programov, saj
so med njimi pogoste izjeme, je nekaj ugotovitev vseeno
splošno veljavnih. Število predmetov se je povečalo preko
kritične meje, ki jo predstavlja možnost njihovega sprotnega
absolviranja. V preobširnih predmetnikih so se v domala
celotnem univerzitetnem študiju utopili temeljni predmeti, ki
naj bi konstituirali glavnino posamezne stroke, kar je posebej
problematično. Pri uveljavljanju aktivnih metod dela s študenti, tako pri posredovanju kot pri preverjanju znanja, je bil
narejen premajhen korak. Prevladovanje predavanj še bolj
poudarja značilnosti »predavateljske« univerze, ki postaja v
svetu sodobne komunikacije vse hujši anahronizem.
3. Povezovanje srednjega in visokega šolstva. V PIS so
bile precej prisotne težnje po zapiranju možnosti vpisa le na
programe, ki so jih same postavile v vertikalo. V posameznih
strokah je to povečalo število diferencialnih izpitov, kar je
posebej značilno za nekatere tehniške programe, čeprav je
družbena potreba po preusmerjanju vpisa na tehniko največja. Iz koncepcije usmerjenega izobraževanja sicer sledi, da
mora biti možnost vertikalnega nadaljevanja izobraževanja
uveljavljena v vsaki stroki, vendar to ne pomeni, da naj se ob
tem zapirajo možnosti vpisa brez diferencialnih sprejemnih
izpitov iz drugih usmeritev in strok. Velike razlike v vertikalni
in horizontalni prehodnosti bodo seveda močno povratno
vplivale tudi na dinamiko in razporeditev vpisa v srednje
šolstvo, kjer bodo privlačnejši bolj »odprti« programi. Rešitev
je v večjem »odpiranju« vseh programov.
4. Obveznosti študentov. Večina programov uveljavlja
načelo sprotnosti študija, vendar to definirajo zelo različno,
od resnične sprotnosti s prehodom v višji letnik na podlagi
opravljenih obveznosti pri vseh predmetih predhodnega letnika, do tega, da so obveznosti prepuščene vsakoletni presoji
enega od odborov visokošolske organizacije. Odstopanje od
načela opravljenih obveznosti pri vseh predmetih je le navidezna usluga študentom, saj se izpiti nakopičijo v višjih letnikih, kjer je že brez tega programiranih preveč obveznosti, kar
mora neizogibno podaljšati študij. Znotraj programov so
nedodelani kriteriji, kdaj naj se študent vključi v smeri študija
in se na delitvi v smeri vztraja že takrat, ko je predmetnik še
povsem enoten, kar gotovo ni motivirano z zahtevami stroke.
Tako imenovana VS-VIS varianta programov je močno
zapletla razmerje med višješolskim in visokošolskim študijem
pod isto streho in to bo treba v najkrajšem času podrobno
proučiti. Preverjanje znanja še naprej visi na izpitu in kolokviju, druge sprotnejše in aktivnejše oblike pa so tako redke, da
tudi ta plat visokošolskega izobraževanja ne kaže sodobnejšega obraza. Seveda je to povezano z zagotavljanjem materialnih pogojev za izvajanje študija, saj vsaka aktivnejša oblika
predpostavlja več učiteljev, več opreme in dodatne prostore.
Vendar bodo tudi širitve programov, za katere so se opredelile
visokošolske organizacije, terjale znatna dodatna sredstva.
5. Končno je treba v zvezi z visokošolskimi programi ugotoviti, da je postopek njihove priprave in sprejemanja izjemno
zapleten, kar velja seveda tudi za spreminjanje teh programov. Hkrati pa ta zamudni postopek ne zagotavlja v zadostni
meri niti afirmacije odgovornosti visokega šolstva skupaj z
univerzama do razvoja lastnega študijskega področja, niti ne
opredeljuje jasno koordinacijske funkcije strokovnih organov
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in skupnosti kot so Izobraževalna skupnost Slovenije in Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje. Po zbranih izkušnjah ne bi smelo biti dvoma, da je treba temeljno pristojnost
za vztgojnoizobraževalne programe vrniti visokošolskim
organizacijam in to čim prej, da bi popravljanje in dopolnjevanje programov steklo brez zastojev in na učinkovit način. Le
na ta način bo mogoče preobrazbo visokega šolstva spremeniti v permanenten proces.
6. Programski vidik pa je le eden in morda ne najusodnejši
razvojni vzvod v visokem šolstvu. Preteklo reformiranje programov je razkrilo, da so le-ti skoraj zanesljiva funkcija temeljnejših dejavnikov. Družbenoekonomski odnosi so v tem
pogledu na prvem mestu in so posebej obravnavani v posebnem poglavju poročila. Poleg tega pa na vsebine visokošolskega študija odločilno vplivajo naslednji dejavniki, mimo
katerih je prizadevanje za kvalitetnejšo univerzo obsojeno na
skromne rezultate:
— Organizacijski koncept visokega šolstva. V obdobju, ko
se je razvoj v svetu izrazito usmeril v »univerzo brez zidov«,
torej v integriranje pedagoško-raziskovalnih programov in so
prav na njihovih stičiščih nastala najpomembnejša nova znanja, je v naši zakonodaji in v praksi visokega šolstva prevladal
parcialni vidik in monopol šole nad univerzo. Zrahljali so se
tudi organizacijski standardi, kar se kaže v vse bolj različnem
pojmovanju matičnosti strok, vloge katedre, potrebnosti
pedagoško-znanstvenega zbora, mesta inštitutov itd
Vedno manj je zato možnosti za interdisciplinarni študij, za
nekonfliktno uvajanje novih strok, za smotrno visokošolsko
informatiko, za trajnejše reševanje študentskega standarda.
Obnovitev in posodobitev vloge univerze je bistveno organizacijsko vprašanje, od katerega zavisi, ali bo visoko šolstvo v
prihodnjem razvoju še uspevalo združevati vse najpomembnejše nosilce inovacijskega znanja, ki ga je treba prenesti na
nove generacije strokovnjakov.
— Dinamična kadrovska sestava. Mnogi visokošolski učitelji v Sloveniji težavnim pogojem navkljub dosegajo visoko
mednarodno znanstveno raven. Toda od vseh kriznih znamenj na obeh univerzah je najbolj svarilno naglo staranje
njune kadrovske sestave. Najbolj na to vpliva podedovana
usmeritev, da sistemizacija univerzitetnih delavcev skoraj v
celoti temelji na obsegu pedagoške dejavnosti, ki ga zaradi
dosežene zgornje meje vpisa že dlje časa ni mogoče več širiti.
Rešitev bi morali odločneje iskati na področju raziskovalne
dejavnosti, kar dokazuje razvoj vseh najkvalitetnejših univerz.
To je povezano z ureditvijo položaja visokošolskih organizacij
v sistemu financiranja raziskovalne dejavnosti, obenem pa
tudi z uveljavitvijo drugačnega statusa raziskovanja v razvojnih načrtih visokega šolstva samega. Vključenost univerz v
program »2000 novih raziskovalcev« že kaže pot v tej smeri.
— Raziskovalna in izobraževalna opremljenost. Posebej
program raziskovalnega opremljanja, ki ga je na predlog
Izvršnega sveta v zadnjih dveh letih uvedla Skupščina SR
Slovenije, je tudi visokemu šolstvu omogočil ponovno približevanje mednarodni raziskovalni konkurenci. S takšnim programom je treba nadaljevati in ga dopolniti za področje izobraževalne opreme, ki je vse bolj odločilna za doseganje
dejanske ekvivaience usposobljenosti naših diplomantov z
usposobljenostjo diplomantov, s katerimi se soočajo v mednarodni gospodarski tekmi.
— Učinkovitejše izobraževanje. Po nekajletnem počasnem
izboljševanju razmer na obeh slovenskih univerzah se je v
zadnjem letu spet povečal osip in podaljšalo povprečno trajanje študija do diplome (glej priloženo tabelo). Glede na že
dosežen visok delež generacije, vpisane v visoko šolstvo, se
odpira vprašanje skrbnejšega odnosa do učinkovitosti izobraževanja. Z zakonom predpisane vsakoletne analize izobraževalnih dosežkov šol niso dosegle cilja, ker jim niso sledile
potrebne primerjave in neobhodne ekonomske konsekvence.
Strah pred sprevračanjem sankcioniranja učinkovitosti izobraževanja v zniževanje njegove kvalitete je ohromil vsakršno
ukrepanje v tej smeri in to je v prvi vrsti prizadelo tiste
visokošolske organizacije, ki si bolj prizadevajo za kvalitetnejše izobraževanje. Kriteriji zanj so v svetu dovolj poznani in
nikjer niso navzkriž z doseganjem večje učinkovitosti študija.
To je treba vgraditi tudi v naše normative in standarde, po
katerih se odvija svobodna menjava dela. V tem smislu je
treba šole bolj podpreti pri ukrepih za povečanje prehodnosti
iz prvega v drugi letnik študija, ki je najbolj kritična. V progra11

mih, kjer so primanjkljaji kadrov najobčutnejši (elektrotehnika, strojništvo, matematika...) bi veljalo vpeljati dodatne
študijske kurze za študente s pomanjkljivim predznanjem. Ob
spremembah zakona o usmerjenem izobraževanju pa je treba
odpraviti vse oblike vnaprejšnjega toleriranja slabih študijskih
rezultatov, ki hromijo resno Studiranje.
- Podiplomsko Izobraževanje. Četudi so nesprejemljivi
nazori, da bi veljalo padajočo raven dodiplomskega študija
nadomestiti s podiplomskim študijem, je ta stopnja univerzitetnega izobraževanja kot priprava na raziskovalni poklic
sedaj vendarle preskromno razvita. To je sicer neločljivo
povezano s povpraševanjem po takih kadrih, vendar se stanje
v razvojnih službah združenega dela naglo spreminja in posebej v povezavi s programom »2000 novih raziskovalcev«
nastaja potreba trdnejši postavitvi podiplomskega študija, ki
ne bo mogel več funkcionirati kot dopolnilna dejavnost šol.
Napovedano nekajkratno povečanje števila podiplomcev
predpostavlja trajnejšo organizacijo, rednejše financiranje, pa
tudi učinkovitejše usklajevanje v univerzitetnem okviru.
- Programi strokovnega izpopolnjevanja. Potreba po
obnavljanju strokovnega znanja univerzitetnih diplomantov
se krepi in marsikje že presega pripravljenost visokošolskih
organizacij. Nastop univerz na tem področju bi moral izhajati
iz dobrega poznavanja izobraževalnih potreb združenega
dela in iz smotrne izrabe vseh razpoložljivih visokošolskih
kapacitet. Eno in drugo narekuje skupen nastop visokošolskih organizacij v okviru univerze, zakasnelo reagiranje pa
vzpodbuja hastajanje alternativnih oblik visokošolskega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih je v Sloveniji že precej.
- Univerze v mednarodni izmenjavi. Visoko šolstvo je
bistveno prizadeto z omejevanjem pretoka ljudi in informacij v
mednarodnem prostoru, bodisi da je to povzročeno z administrativnimi ukrepi ali s finančnimi omejitvami. Kokurenčna
ekonomija lahko temelji le na konkurenčnem znanju, slednjega pa je treba zagotoviti že na univerzi. Vsi razlogi govorijo
za to, da bi se za doseganje tega cilja morali bistveno bolj kot
doslej opreti na številne Slovence, ki delajo v univerzitetnih in
znanstvenih ustanovah širom po svetu. Univerzi morata pri
krepitvi teh vezi prevzeti bistveno vlogo in sprožiti proces, da
bodo pretežno zasebni stiki pridobili širšo družbeno razsežnost in se vključili v tok pospešenega razvoja naše republike
in SFRJ.
7. Vsi ti elementi sestavljajo razvojno strategijo slovenskega
visokega šolstva, ki se nahaja v procesu celovitega znanstvenega preverjanja v okviru skupnega projekta obeh univerz,
Gospodarske zbornice Slovenije ter Izobraževalne in Raziskovalne skupnosti Slovenije z naslovom »Dolgoročni razvoj
visokega šolstva v SR Sloveniji«, ki je specifičen in obetaven
način evalvacije dosedanjega poteka in problemov preobrazbe slovenskega univerzitetnega študija. Dokončen projekt bo podlaga za definiranje novih izhodišč razvoja visokega
šolstva za naslednja desetletja.
IX. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI V
IZOBRAŽEVANJU
Dolgoročne projekcije potreb po strokovnih znanjih, ki izhjajo iz načrtovanega prestrukturiranja združenega dela, napovedujejo vsem zaposlenim daljši ali krajšji povratek v izobraževanje. S koncepcijo permanentnega izobraževanja je bilo
takšno stanje napovedano že za preteklo desetletje, vendar
tudi še danes s takšnim razvojem v slovenskem združenem
delu ne računajo dovolj resno. To je poglavitni vzrok, da se
izobraževanje v preveliki meri ohranja kot ločena sfera, ki
zadeva le neproduktivno kategorijo populacije, zato imajo
tudi izdatki zanjo pretežno porabniški značaj. Sedaj se večina
ljudi z izobraževanjem res srečuje le preko stroška, ki mu ga
le-to povzroča (s prispevki ali neposredno), ne pa preko
zadovoljitve takšne ali drugačne lastne potrebe po znanju.
Mrtva točka, ko združeni proizvajalci ne uvidijo konkretne
rentabilnosti izobrazbe in ko šole ne presojajo izobraževalnih
programov po rezultatih, v dobršni meri karakterizira tudi
odnose med uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi dela.
Kvalitetne preobrazbe razmerij v izobraževalnih skupnostih
pa ni dopustno vezati le na pasivno čakanje, ko se bo enkrat v
prihodnosti vendarle izpolnila planska napoved o splošnem
zatekanju k izobrazbi in se bodo pravi odnosi med uporabniki
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in izvajalci porodili sami od sebe. Ob tem, da take premike
pospešujemo s političnimi in ekonomskimi vzodbudami, ki jih
sistemizira skupščinski dokument o inovativnosti, jih je
mogoče priklicati tudi z ustreznejšim organiziranjem svobodne menjave dela v izobraževalnih skupnostih.
Izobraževalni interes hočemo uveljaviti kot družbeni interes
vseh ljudi v Sloveniji, ki ga je treba šteti med konstitutivne
razsežnosti slovenske družbe, enako kot ekonomski,
obrambni in podobne interese. V svoji temeljni obliki se
izobraževalni interes zato ne more konstituirati preko paralelnih parcialnih interesnih skupnosti brez odločilnega enotnega ugotavljanja skupnega interesa in njegovega usklajevanja z drugimi skupnimi interesi. Trajna izobraževalna struktura, utemeljena z zakonskimi določili, nesporno predstavlja
tako sestavino slovenske družbe, ki ne more biti odvisna od
parcialnih inateresov posameznih uporabnikov ali izvajalcev.
To se vselej potrdi ob sklepanju samoupravnih sporazumov o
temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti, ko v primeru zavrnitve vedno nastopi intervencijska zakonodaja, saj
gre za obstoj s stališča celotne družbe nasporno potrebnih
šol. Na drugi strani se ta ista značilnost kaže tudi v tem, da je
treba med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi prelivati
skoraj polovico sredstev, da bi se na ta način zagotavljalo
delovanje temeljnega šolskega sistema.
Del programov za pridobitev izobrazbe (dodiplomskih programov) je že sedaj razporejen v Izobraževalno skupnost
Slovenije, ker zanje ni bilo razumno organizirati posebnih
interesantov med uporabniki, saj zadevajo večino. To isto že
na prvi pogled velja za programe v tisti PIS, v katerih do
zadnjega ni bilo mogoče skleniti samoupravnih sporazumov o
temeljih planov (ekonomska, družboslovna in kulturna usmeritev) in so obstoj šol zagotavljali intervencijski predpisi. V
mnogih PIS zbrana sredstva ne pokrivajo niti polovico stroška
za izvajanje programov in je obstoj šol na teh področjih
omogočen z nekakšnim vzajemnim financiranjem med PIS,
ob zelo nezanesljivih kriterijih, ki ne morejo preprečevati
neracionalnih odločitev na tuj račun. Tudi ti odnosi bi se
razpletli, ko bi take programe obravnavali skupno v Izobraževalni skupnosti Slovenije. Končno obstojajo PIS, preko katerih uporabniki zagotavljajo izobraževanje sicer zase karakterističnih poklicev, vendar ti poklici pri njih predstavljajo le
manjšino zaposlenih, večina pa prihaja iz programov zunaj
»lastne« PIS. V teh primerih se celovit kadrovski interes uporabnika lahko realizira šele v Izobraževalni skupnosti Slovenije, ko se v njej osredotočijo vsi programi za pridobitev
izobrazbe.
Vse bolj pogost je pojav, da se uporabniki selijo iz ene PIS v
drugo, ne ker bi iskali najbolj ustrezno izpolnitev svojega
izobraževalnega interesa, ampak jih privablja čim nižja prispevna stopnja. Zaradi tega se naglo deformira razmerje med
uporabniki in izvajalci, ne da bi to imelo kakršen koli razlog v
vsebini ali razporeditvi programov oz. v drugih vsebinskih
vidikih izobraževanja. Nevarnost, da se bo zaradi tega porušilo dolgoročno naravnano ravnovesje v strukturi šol, je
mogoče najučinkoviteje preprečiti z izravnavo prispevne
stopnje v okviru Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Seveda pa v izobraževanju obstaja množica interesov, ki se
pojavljajo pri večji ali manjši skupini uporabnikov ali izvajalcev in jih je mogoče zaznati ter realizirati le preko posebnih
izobraževalnih skupnosti. Zato preusmerjanje programov za
pridobitev izobrazbe v Izobraževalno skupnost Slovenije v
nobenem primeru ne postavlja pod vprašaj obstoja PIS. Le
njihove naloge bi postale skladnejše z njihovo naravo »posebnosti« in bi se lahko osredotočile na programe izpopolnjevanja in usposabljanja, specializacij, različnih drugih izobraževalnih projektov, zagotavljanja dodatnih programov izobraževanja ipd
kar vse je bilo doslej v senci skrbi za temeljno
šolsko strukturo in zato v večini primerov nerazvito.
Izrecen interes za takšno organiziranje so izrazili v visokem
šolstvu, ki s svojo osnovno dejavnostjo sega tudi na področje
raziskovalnih skupnosti, že organiziranih po podobnih načelih. Podobnost ureditve obeh interesnih področij bi omogočila celovitejše obravnavanje in uresničevanje skupnih iteresov na področju univerz in smotrnejše načrtovanje visokega
šolstva. To terja tudi sklep Skupščine SR Slovenije, sprejet ob
obravnavi Analize o uresničevanju svobodne menjave dela
(junij 1985), po katerem je treba doseči večje sodelovanje
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izobraževalnih in raziskovalnih skupnosti pri izvajanju visokega izobraževanja.
Na opisanih podlagah izvedena integracija programov za
pridobitev izobrazbe (dodiplomskih programov) v Izobraževalni skupnosti Slovenije bi pripeljala do formiranja skupnega
programa usmerjenega izobraževanja (analogija skupnemu
raziskovalnemu programu v Raziskovalni skupnosti Slovenije). Na ta način bi se jasneje izrisale odgovornosti za skupne
osnove vseh programov, izravnali bi se pogledi na potrebo po
drobitvi profilov, zagotovila bi se stalnejša struktura in razmestitev programov, možna bi bila smotrnejša vpisna politika,
izenačile bi se obremenitve s prispevnimi stopnjami in racionalizirali bi se postopki sprejemanja odločitev. Posebne izobraževalne skupnosti, ki jih ne bi bilo več treba predpisovati z
zakonom, da bi pokrile celotno združeno delo (takšno usmeritev zagovarja tudi Kritična analiza političnega sistema), bi se
lahko osredotočile na svojo bistveno vlogo, ki bi se otresle
distributivne logike, ohranile pa bi svoj vpliv v Izobraževalni
skupnosti Slovenije. Občinske izobraževalne skupnosti pa bi
po tej poti preko Izobraževalne skupnosti Slovenije sploh šele
prav dosegle usmerjeno izobraževanje, ki se je doslej izmikalo
skupni odgovornosti občin in republike.
Prerazporeditev odgovornosti med PIS in ISS v okviru
veljavne zakonodaje ni mogoča, ker je zagotavljanje sredstev
za vzgofono izobraževalne programe v ISS dopuščeno le
izjemoma. Potrebne bodo spremembe in dopolnitve zakona o
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki
bi jih veljalo sprejeti čim prej in na tej podlagi spremeniti tudi
samoupravne sporazume o temeijih planov PIS. Nove opredelitve družbenoekonomskih odnosov v izobraževalnih skupnostih bodo zahtevale tudi spremembe v postopkih odločanja o
vprašanjih vzgoje in izobraževanja, ki jih ureja zakon o usmerjenem izobraževanju.
Sedanja hipertrofirana struktura odločanja znotraj mnogoštevilnih posebnih izobraževalnih skupnosti vzbuja videz
demokratične razporeditve vpliva, vendar je končni rezultat
tak, da vsi enako skromno vplivajo na tok stvari. To dokazuje

X. UGOTOVITVE IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA
I.
Sprotno kritično obravnavanje problemov uresničevanja
zakona o usmerjenem izobraževanju v Skupščini SR Slovenije, preverjanje politike preobrazbe šolstva v izobraževalnih skupnostih, raziskovalno spremljanje in ocenjevanje
rezultatov reforme, ter široka javna razprava o mnogoterih
vidikih sprememb v vzgoji in izobraževanju — trse skupaj
strnjeno v poročilu o preobrazbi vzgoje in izobraževanja —
navaja k naslednjim
ugotovitvam
1. Proces preobrazbe vzgoje in izobraževanja je zaradi
spremenjenih značilnosti družbenega razvoja in zaradi nekaterih neizpolnjenih pričakovanj v pogledu dosežkov nove
šole, prišel v fazo neobhodnih popravkov in preverjanja posameznih predpostavk reforme. Temeljni kriterij pri tem mora
biti kvalitetnejša izobrazba, ki bo zanesljiveje podprla nujne
razvojne prodore, potrebne za bogatejše življenje slovenske
in jugoslovanske družbe in ki bo zato priznana s strani najširše javnosti. Pot do nje vodi le preko strnitve vseh strokovnih spoznanj, ki upoštevajo slovensko šolsko tradicijo, ki
obvladajo sodobne poglede na izobraževanje v svetu in ki
razumejo specifično potrebo našega lastnega družbenega
razvoja. Odločanja o nadaljnji preobrazbi vzgoje in izobraževanja tudi ni mogoče več ločevati od opredeljevanja dejavnikov bodočega razvoja Slovenije, ker so ustvarjalni kadri v tem
pogledu najpomembnejši.
2. Oblikovanje sodobne kvalitetnejše šole bo terjalo trajnejše napore, ki bodo vedno znova zadevali ob idealiziranje
starega in preseženega in si s fežavo pridobivali podporo za
materialno zahtevnejše oblike pouka. Izobraževalna doktrina
za čas po prelomu stoletja se lahko opira predvsem na temeljito splošno izobrazbo, zgrajeno na kvalitetnem poznavanju

vrsta odločitev, s katerimi so vsi enako nezadovoljni, pa se pri
ponovni obravnavi in odločanju le še ponovijo v enaki vsebini.
Tako se je dogodilo s standardi in normativi, z razmestitvijo
programov, s sistemom solidarnosti itd. Nove rešitve bo treba
iskati v takšni smeri, ki bo okrepila dejanski vpliv uporabnikov
in izvajalcev na odločanje. V tem smislu bo treba v bodoči
sistem odločanja v Izobraževalni skupnosti Slovenije smotrno
vgraditi tudi vpliv posebnih izobraževalnih skupnosti, splošnih združenj in Gospodarske zbornice ter najprodornejših
gospodarskih sistemov, v družbenih dejavnostih pa tudi interesnih skupnostih, v katere se povezujejo (zdravstvo, kultura
itd.).
Skladno s takšno rešitvijo samoupravne organiziranosti bi
bilo treba spremeniti tudi postopke sprejemanja vzgojnoizobraževalnih programov. Programske zasnove, ki bi po potrebi
lahko vsebovale tudi več elementov od sedanjih, bi za celotno
usmerjeno izobraževanje sprejemala skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije ob pridobitvi mnenj posebnih izobraževalnih skupnosti, splošnih združenj itd. Vzgojnoizobraževalne
programe, ki bi jih v obliki osnutka za srednjo stopnjo pripravil Zavod SRS za šolstvo, pa bi določal Strokovni svet SRS za
vzgojo in izobraževanje. V visokem šolstvu bi na podlagi
sprejetih programskih zasnov izobraževalne programe po
predhodni obvezni vsebinski uskladitvi v okviru univerz in
uskladitvi sistemskih elementov v Strokovnem svetu SRS za
vzgojo in izobraževanje sprejele visokošolske organizacije
same na svojih svetih.
Poseben družbeni interes v vzgoji in izobraževanju zagotavlja tudi tristranska sestava organov upravljanja vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki morajo prevzeti nase odločilnejšo
vlogo pri nastajanju nove šole. To je še posebej važno zaradi
tega, ker prav v teh organih učenci oz. študenti najbolj neposredno realizirajo svoje interese, ki v preobrazbenih procesih
zaslužijo vso pozornost. Več prostora za avtonomno odločanje o vsebinskih vpršanjih pouka na vseh ravneh šolanja je
predpogoj za ustvarjalnejšo šolo, ki se ji ne bo treba bati za
vsestransko družbeno podporo njenega okolja.

jezika, matematike, naravoslovja, tehnologije in marksistične
teorije družbe. Zato nobena perspektivna poklicna izobrazba
ne sme zgrešili te osnove. V nadaljnji preobrazbi bo treba
temu posvetiti posebno pozornost in javnost širše seznaniti z
ravnijo pouka teh predmetnih področij v vseh vzgojnoizobraževainih programih. Podobno preverjanje poteka v večini
razvitih izobraževalnih sistemov.
3. Velike razsežnosti vzgojnoizobraževalnega sistema predpostavljajo v primeru preobrazbe podrobno izdelane in usklajene strategije na področju ekonomike, socialnih procesov,
prostorske razmestitve, kadrovske zasedbe in raziskovalnega
spremljanja. Potrebno je, da se te strategije čim hitreje izdelajo in predložijo Skupščini SR Slovenije ter da jih izobraževalne skupnosti dosledno upoštevajo pri načrtovanju in izvajanju svoje politike.
4. Kritične pripombe na račun izbranih načinov izvajanja
preobrazbe niso zanikale njenih temeljnih ciljev: permanentnosti izobraževanja, soodvisnosti sveta znanja in sveta dela,
enotnosti izobraževalnega sistema, demokratizacije dostopnosti šole, fleksibilnosti oblik izobraževanja, učinkovitosti
pouka in racionalnosti programske zgradbe. Pogostoma enostranski pristop k njihovemu uresničevanju je potrebno korigirati na podlagi praktičnih izkušenj, in se pri tem v veliko
večji meri kot doslej opreti na ustvarjalno pobudo pedagoških
delavcev kot tudi učencev oz. študentov. Upoštevati je tudi
treba dolgoročnost zastavljenih ciljev, ki so v mnogih ozirih
bolj odvisni od splošnega družbenega razvoja, kot pa od
prizadevanj šole same.
5. Šole, še posebej visokošolske organizacije bi se morate
bolj odpreti novim kategorijam udeležencev izobraževanja, ki
so zainteresirani za dodatna znanja, specializacijo, prekvalifikacijo, sodobnejšo splošno izobrazbo, raziskovalno usposabljanje ipd. Uvedba takih izobraževalnih vsebin bo na eni strani
prispevala k preseganju škodljivega monopoliziranja delovnega mesta, na katerem se sploh ni treba več potrjevati s
sodobnim znanjem, na drugi strani pa bo pripomogla k dru13
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gačni družbeni fiziognomiji šole, ki ne bo več obremenjena s
klasičnim konfliktnim razmerjem med učiteljem in učencem
oz. študentom.
6. Proces popravljanja materialnega položaja vzgoje in izobraževanja. ki se je pričel 1985. po nekajletnem poslabševanju, je treba neizogibno nadaljevati. Povečanega družbenega
izdatka za kvalitetnejše strokovne kadre ni mogoče šteti za
neracionalno obremenjevanje gospodarstva, pač pa na doseženi stopnji razvoja v naši republiki za neodložljivo naložbo, s
katero odpravljamo odločilno ozko grlo, ki nam ne dovoljuje
hitrejšega izhoda iz gospodarskega zastoja. Vendar pa je
treba skladno s takšno logiko družbena sredstva tudi v šolstvu
usmerjati selektivno na tista področja, kjer je kadrovska podpora združenemu delu s stališča prioritetnih ciljev družbenega razvoja najpotrebnejša.
7■ Z znatnimi družbenimi naložbami v izenačevanje možnosti izobraževanja (štipendije, izgradnja domov, regresiranje
bivalnih stroškov, regresiranje prevozov v šolo, dodatki za
bivanje zunaj domačega kraja, subvencionirana šolska prehrana itd....) se je težavnim ekonomskim razmeram navkljub
ohranila demokratičnost dostopa do izobraževanja in so se
deleži vključene generacije (pri visokem šolstvu) celo povečali. Takšen razvoj je s stališča perspektivnih potreb po strokovnih kadrih v naši republiki tudi nujen, zato je treba s
podpiranjem standarda učencev in študentov še v naprej
vzdrževati doseženo odprtost šol.
8. Hitreje je treba najti izhod iz krize izobraževanja odraslih,
ki je posledica nekritične uporabe določil iz zakona o delovnih razmerjih o priznavanju z delom pridobljenih izkušenj,
vendar tudi neustreznega položaja, ki je bil v sistemu usmerjenega izobraževanja in v svobodni menjavi dela na področju
vzgoje in izobraževanja določen za specializirane vzgojnoizobraževalne organizacije na tem področju. Ob napovedani
spremembi zakonodaje je treba te pomanjkljivosti odpraviti.
9. Povsod ugotovljen odločilni pomen kvalitetnih pedagoških kadrov za doseganje zastavljenih vzgojnoizobraževalnih
ciljev je treba priznati kot glavni kriterij pri razmeščanju programov oz. pri mreži šol. Dosedanja velika spremenjljivost v
tem pogledu je izobraževanju povzročila škodo, ki je ni
mogoče več dopuščati, pač pa je treba doseči stalnejšo razmestitev programov, ki bo podlaga bolj organske rasti učiteljskih zbornic. Pri odločitvah o mreži šol je treba v večji meri
računati z razpoložljivimi domovi za učence in študente in pa
s tem, da kvalitetno delovanje šole predpostavlja tudi optimiranje vpisa.
10. Podpovprečni učni upsehi v srednji šoli ter nizke povprečne ocene v visokem šolstvu postajajo kritična točka izobraževalnega sistema, ki terja celovito oceno, saj očitno ne
gre za en sam vzrok. Uveljavitev višjih kriterijev znanja in
vzpodbud za pozitivno tekmovanje v šoli je cilj, ki ga je treba
začeti takoj vgrajevati v prenovo programov in sicer preko
nivojske diferenciacije pouka. Kasneje pa je treba temu
ustrezno popraviti tudi zakonska določila. Posebnega
pomena pri tem je povečana pedagoška skrb za učence in
študente z nadpovprečnimi dosežki, podprta s posebnimi
štipendijami, ustanovljenimi v letošnjem šolskem letu.
11.Kvaliteto pedagoškega procesa v visokem šolstvu je
mogoče presojati prvenstveno po raziskovalnih dosežkih, ki
so njegova podlaga. To se mora odraziti v razmestitvi programov, njihovem materialnem ovrednotenju in v družbeni podpori razvojnim projektom. Znanstveno uveljavljen visokošolski učitelj je potemtakem odločilno jamstvo za vsako naložbo
v visoko šolstvo, za njegovo potrditev pa je potrebna mednarodna odprtost, ki kaže prave vrednosti. Glede na to je treba
na novo opredeliti vlogo raziskovalne komponente v visokošolski dejavnosti in odvisno od tega drugače urediti njegovo
materialno pokrivanje. Vsekakor pa je treba korigirati tu vse
tiste normativne rešitve, pri katerih je visoko šolstvo izenačeno s srednjim, pa je pri tem spregledana vloga raziskovalne
dejavnosti.
12.Slovenski univerzi sta zasnovali lasten celovit projekt
razvoja visokega šolstva, v katerem se združijo vsi vidiki
preobrazbe za potrebe na prelomu stoletja. Takšna notrahja
pobuda je izjemno pomemben nov moment, ki mora biti
deležen vsestranske družbene podpore, saj obeta ob pritegnitvi velikega števila visokošolskih učiteljev in študentov uspešnejšo prenovo univerze, kot pa bi jo bilo mogoče doseči s
kakršnimikoli reformami.
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13.Spremembe v celotni strukturi vzgoje in izobraževanja
so odprle veliko število novih vprašanj, ki zahtevajo raziskovalno obravnavo. Pokazalo se je tudi, da nekatera starejša
znanstvena dogajanja o šoli niso najbolj trdna. Vse to navaja k
širokopoteznejši raziskovalni dejavnosti na področju šolstva,
ki so jo nekatera nestrinanja ob zasnovi usmerjenega izobraževanja celo dušila. V raziskovalni politiki je treba izhajati ob
spoznanju, da je izobražeivanje daleč najpomembnejši transfer raziskovalnih dosežkov in se mu znanost zato mora posvetiti v polnem obsegu. Obrobnost pedagoških raziskav v programih raziskovalnih skupnosti kaže da je treba tako spoznanje šele uveljaviti.
U.Razvite pristojnosti posebnih izobraževalnih skupnosti v
postopkih preobrazbe vzgoje in izobraževanja so razkrile tudi
slabosti v nekaterih pogledih začasne in nedosledno izpeljane
ureditve. Predvsem je bil zapostavljen skupni interes v usmerjenem izobraževanju, ki ga Izobraževalna skupnost Slovenije
v zapletenih usklajevalnih postopkih ni mogla uspešno zastopati. V bodoče mora postati skupni izobaraževalni interes,
predstavljen s stalno šolsko mrežo, ki izvaja programe za
pridobitev izobrazbe, originalna pristojnost Izobraževalne
skupnosti Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti pa se
bodo lahko osredotočile na zagotavljanje vseh drugih neposrednih interesov uporabnikov in izvajalcev.

II.
Izvršni svet meni, da je treba navedene ugotovitve uveljaviti v
praksi nadaljnje preobrazbe vzgoje in izobraževanja in v tem
smislu sprejema naslednje
sklepe
1.Izvršni svet se zavzema, da bi y PIS in vStrokovnem svetu
SRS za vzgojo tn izobraževanje ob strokovni podpori Zavoda
SRS za šolstvo pospešili delo pri prenovi programov in bi se s
šolskim letom 1987/88 večina učencev začela šolati po novih,
izboljšanih programih.
2. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo bo skupaj z Republiškim komitejem za delo takoj
pristopil k proučitvi družbenih, predvsem zaposlitvenih podlag za obstoječo razvrstitev stopenj zahtevnosti izobrazbe v
SR Sloveniji in na tej podlagi izdelal predlog sprememb.
3, Zavod SRS za šolstvo bo proučil možnosti prilagoditve
programov za obrtne poklice, ki zahtevajo bistveno večji
obseg praktičnega usposabljanja.
4 Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo bo proučil vprašanje zaključnega izpita v srednji šoli
oziroma uvedbe nadaljevalnega izpita kot pogoja za vpis na
univerzo.
S.lzvršni svet zavzema za polno uveljavitev kriterijev kvalitete v usmerjenem izobraževanju in v tem smislu za spremenjeno ekonomsko vrednotenje izvedenih programov šol, ki bo
sankcioniralo doseženo kvaliteto oz. učinkovitost izobraževanja.
S.Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo in Republiški komite za raziskovalno dejavnost in
tehnologijo bosta priravila predlog celovitejšega in soodvisnega obravnavanja in vrednotenja pedagoškega in raziskovalnega dela v visokem šolstvu in ga dala v obravnavo Izobraževalni skupnosti Slovenije in Raziskovalni skupnosti Slovenije
ter univerzama.
7. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
.kulturo bo skupaj z Zavodom SRS za šolstvo pripravil informacijo o razvoju temeljnih splošno - izobraževalnih področij
(slovenski jezik, tuji jezik, matematika, naravoslovje, tehnologija, marksistična teorija družbe) na vseh ravneh izobraževanja.
8. Izvršni svet se zavzema za takojšnjo izpopolnitev sistema
stalnega strokovnega izpopolnjevanja vseh pedagoških
delavcev in nalaga Zavodu SRS za šolstvo, da izdela celovit
predlog takega sistema ter ga da v obravnavo Izobraževalni
skupnosti Slovenije.
poročevalec
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9. Izvršni svet se bo na podlagi sprejetih planskih usmeritev
še naprej zavzemal za prioritetni položaj vzgoje in izobraževanja v delitvi družbenega proizvoda in predlagal posebne programe naložb v raziskovalno in izobraževalno opremo.
10. Izvršni svet bo v okviru svojih pristojnosti podpiral
program Izobraževalne skupnosti Slovenije za izenačeno
gibanje osebnih dohćdkov pedagoških delavcev z gibanjem
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu.
11. Zavod SRS za šolstvo bo izdelal program racionalizacije družinskih izdatkov za šolske potrebe ter šole vzpodbudil
k organizaciji izposoje učbenikov.
12. Izvršni svet si bo prizadeval, da bodo založnikom učbenikov na voljo krediti pod ugodnejšimi pogoji, pri tem pa bo
vztrajal na racionalnejši založniški politiki, da bi se cena
učbenikov čim bolj znižala.

13. Izvršni svet se zavzema za takojšnje spremembe v organiziranosti PIS in Izobraževalne skupnosti Slovenije in sicer
po poti sprememb in dopolnitev zakona o svobodni menjavi
dela na področju vzgoje in izobraževanja, s čimer je treba
omogočiti oblikovanje programa skupnih nalog v Izobraževalni skupnosti Slovenije, ki bo zajemal vse programe za
pridobitev izobrazbe, medtem ko bi v PIS ostali vsi drugi
programi, temu ustrezno pa bi se oblikovale tudi prispevne
stopnje.
14. Na podlagi poročila o preobrazbi vzgoje in izobraževanja, javne razprave o njem ter sprejetih stališč delegatskih
teles, bo Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo takoj pristopil k pripravi sprememb in dopolnitev zakona o usmerjenem izobraževanju. Predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem
izobraževanju je treba pripraviti do junija 1987.
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INFORMACIJA
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o obravnavi gradiva »Osnovna
vprašanja oblikovanja politike družbenoekonomskega
razvoja v letu 1987« in »Osnovne smeri sprememb v
gospodarskem sistemu« s tezami

Informacijo je podal Martin Mlinar, vodja delegacije
Skupščine SR S v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, na skupnem zasedanju Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 22. oktobra 1986.
Zvezni izvršni svet je Skupščini Jugoslavije v drugi polovici
septembra predložil »Osnovna vprašanja oblikovanja politike
družbenoekonomskega razvoja v letu 1987«, z željo, da se o
njem opravi razprava v delovnih telesih Zbora republik in
pokrajin in na samem zboru. Zbor je to razpravo opravil na
seji 2. oktobra 1986, delovna telesa pa nekaj dni pred tem.
Zvezni izvršni svet je ocenil, da se gospodarska gibanja ne
izboljšujejo in da ni zaznati sprememb, ki bi pomenile pričetek razreševanja že več let trajajoče ekonomske krize. Zaradi
tega ocenjuje, da se pred ekonomsko politiko za leto 1987
postavlja velika odgovornost, ne samo kako jo oblikovati,
temveč tudi, s kakšnimi družbenoekonomskimi ukrepi zagotoviti njeno izvajanje. Pri tem je opozoril, da po njegovi oceni
le z ukrepi tekoče ekonomske politike ni mogoče spremeniti
gospodarskih tokov v pozitivno smer, temveč je nujno oceniti
tudi posamezne rešitve v nekaterih zakonih, ki urejajo
področje gospodarskega sistema in odnosov v njem, kakor
tudi nekatere rešitve v razvojni politiki in na tej osnovi predložiti potrebne spremembe ter tako tudi ustvariti' družbeno
klimo za spreminjanje obnašanja posameznih gospodarskih
in drugih subjektov.
Zvezni izvršni svet je opredelil pomembnejše vzroke in
probleme, ki zavirajo naš razvoj ter podal prve poglede na kak
način pristopiti k njihovemu razreševanju, da bi se dosegle
pozitivne spremembe v ekonomski situaciji, v kateri smo.
Sodil je, da mora resolucija o družbenoekonomskem razvoju
za leto 1987 z vsemi spremljajočimi akti in nekatere spremembe v gospodarskem sistemu biti usmerjena na razreševanje bistvenih vprašanj, mora konkretizirati program ukrepov
in akcij in pred koncem leta definirati pogoje gospodarjenja v
letu 1987. Tako opredeljena stališča Zveznega izvršnega sveta
so bila osnovna iztočnica za ocenjevanje njegovih pogledov,
ki jih je v predloženem materialu nekoliko bližje razdelal.
Tako je v oceni dosedanjih gospodarskih gibanj in predvidevanj do konca leta 1986 Zvezni izvršni svet pozitivno ocenil
rast industrijske in kmetijske proizvodnje, fizični obseg prometnih storitev in zaposlovanje, kot delno zadovoljevajoča pa
tudi gibanja v turizmu. Izrazito slaba so gibanja na področju
izvoza, predvsem konvertibilnega, saj se ocenjuje da bo koncem leta naša plačilna bilanca komajda pozitivna, če sploh bo
(predvideno je bilo 800 milijonov S suficita). Pri vsem tem pa
se odpirajo pri naših ekonomskih odnosih s tujino še drugi
problemi, ki so posledica padca cen nafte in vrednosti dolarja
ter vojno političnih razmer v nekaterih delih sveta. Kažejo pa
se v stalnem zmanjševanju plačilnih zmožnosti nekaterih
držav v razvoju, kjer opravljamo obsežna investicijska dela,
ter nadpovprečno visokem suficitu z nekaterimi državami
klirinškega področja plačil, kar zelo obremenjuje jugoslovansko gospodarstvo in zelo vpliva na rast inflacije.
Skrajno negativno je Zvezni izvršni svet ocenil neskladnost
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gibanj vseh oblik porabe in osebnih dohodkov z gibanjem
dohodka ter pri tem izrazil zaskrbljenost nad nizkim nivojem
akumulacije v organizacijah združenega dela.
Vse to, kljub nekaterim pozitivnim gibanjem, ki pa so po
oceni premalo zasnovana na kvaliteti gospodarjenja z družbenimi sredstvi, se izraža v visoki inflaciji kot ključnemu problemu sedanjih gospodarskih razmer.
Na osnovi takih ocen in predvidevanj do konca leta 1986 je
Zvezni izvršni svet opredelil glavne naloge pri uresničevanju
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1987. Pri tem pa
je opozoril, da še ni mogoče oceniti učinkov ukrepov sprejetih
v juliju letos in njihovega vpliva na nadaljnje tokove gospodarskih gibanj, kar bo storil do konca oktobra, ko bo skupaj z
osnutkom resolucije predložil obsežnejšo analizo stanja v
devetih mesecih.
Ekonomska politika za leto 1987 torej mora, po stališčih
Zveznega izvršnega sveta sloneti na naslednjih temeljih:
- Razvijati ofenzivnejšo politiko stabilizacije in ustvarjati
sistemske in razvojne pogoje za njeno trajno stabilizacijo ter
večjo ekonomsko učinkovitost skozi dosledno uresničevanje
programa gospodarske stabilizacije. Pri tem mora biti spoštovanje delovanja ekonomskih zakonitosti, načina gospodarjenja po kriterijih trga in uveljavljanje realnih ekonomskih kategorij, osrednja naloga ekonomske politike.
- Spodbujanje proizvodnje in izvoza tako, da bi bil izvoz
glavni generator rasti proizvodnje. Izvoz je potrebno spodbujati, ker je to osnovni predpogoj za povečanje deviznega
priliva. Pri tem je potrebno s selektivnimi ukrepi podpreti tiste
organizacije združenega dela in skupne programe, ki so
nosilci ekonomičnosti, razvoja novih tehnologij in trajne
izvozne usmeritve.
- Krepiti vlogo delovne organizacije v smeri samostojnega
tržnega, poslovodnega in planskega subjekta, ki bo imel svoje
materialne temelje v proizvodnji in medsebojni dohodkovni
povezanosti, soodvisnosti in odgovornosti v temeljnih organizacijah združenega dela in v njih organiziranih delavcev. Na
tej osnovi se mora razviti polna odgovornost organizacij združenega dela in poslovodnih struktur za vse poslovne, investicijske in druge odločitve. Zagotoviti moramo ekonomsko
pravno varnost nosilcev združevanja sredstev in doseči, da
bodo subjekti gospodarjenja na osnovi ekonomskega in
poslovnega interesa stopali v optimalne razvojne rešitve. Da
bi se na tej osnovi taki procesi lahko hitreje razvijali, je
potrebno odstraniti vse administrativne in druge ovire, ki so
na kakršenkoli način te procese zavirale.
- Problemi inflacije bodo v središču pozornosti razvojne
politike. Antiinflacijska razvoja politika pa bi temeljila še na
naslednjem:
Krepitev materialnega položaja organizacij združenega
dela skozi zmanjševanje stroškov poslovanja in režije pri njih
samih ter zaustavitve nadaljnjega obremenjevanja njihovega
dohodka. Pri tem je potrebno v planskih aktih opredeliti
globalne odnose v delitvi dohodka in spremeniti način zagotavljanja sredstev za splošno porabo.
Zaradi okrepitve materialnega položaja organizacij združenega dela je nujno proučiti problematiko obratnih sredstev in
najti ekonomske poti,, ki bodo silile gospodarske subjekte v
večjo povezanost in poslovnost. S tem bi dosegli večjo raciporočevalec

onalnost koriščenja sredstev. Pri tem je potrebno razmisliti
tudi o prenosu dela sredstev iz bančne sfere v gospodarstvo.
Iz kreditno-monetarne politike in sistema izključiti nerealne
kreditno-denarne agregate, kot sredstvo za financiranje enostavne, sploh pa razširjene reprodukcije. To velja tako za
primarno kot sekundarno emisijo kreiranja denarne mase. V
tem kontekstu je posebno pomembno postopno sanirati
finančne in druge materialne probleme v gospodarstvu,
odpraviti možnosti oblikovanja in delitve fiktivnega dohodka
ter preprečiti izdajanje nepokritih menic in druge oblike
finančne nediscipline.
S takimi pristopi protiinflacijskega delovanja se morajo
začeti procesi sprememb v materialnih odnosih in razvojni
usmeritvi, kot tudi dograditev posameznih delov gospodarskega sistema. K temu mora prispevati svoj delež tudi sistem
družbene kontrole cen in politika cen v celoti, ki mora postati
v povezavi z drugimi področji razvojne in ekonomske politike
učinkovitejši instrument borbe proti inflaciji.
Zvezni izvršni svet pri tem nakazuje nekatere smeri sprememb gospdoarskega sistema. Razprava v delovnih telesih je
bila opravljena koncem septembra in 2. oktobra na seji Zbora
republik in pokrajin. Delegacije vseh republik in pokrajin so
na začetku razprave opozorile, da niso podani pogoji za
razpravo o spremembah gospodarskega sistema, saj so v
predloženem gradivu podane le grobe ideje, kar pa je veliko
premalo za vodenje razprave. Zvezni izvršni svet je odgovoril,
da se tega zaveda in je zaradi tega pripravil novo gradivo s
tezami.
Ker je gradivo tudi na mnogih področjih še nedorečeno, je
izzvalo delegate k postavljanju vprašanj! Omenil bom nekatere najpomembnejše, ki zahtevajo od Zveznega izvršnega
sveta pripravo nekaterih novih analitičnih ocen kot dodatno
podlago za razpravo o resoluciji in spremljajočih dokumentih.
Ta vprašanja so:
1. Kje so razlogi, da se nekateri cilji ekonomske politike za
leto 1986 ne uresničujejo? Predvsem gre za vprašanje izvoza,
kreditno-monetarne politike, finančne discipline in inflacije.
2. Kakšni so učinki zniževanja cen nafte, zniževanja obresti
za tuje kredite in vrednosti dolarja za naše zunanjetrgovinske
tokove, kot tudi njihov vpliv na pogoje gospodarjenja posameznih gospodarskih planov? (kar je sicer že bila zahteva
Zbora republik in pokrajin).
3. Kakšen je vpliv gibanj v plačilni bilanci na obseg primarne emisije in kolikšen je vpliv naših terjatev na klirinškem
in nekaterih drugih področjih naše zunanjetrgovinske
menjave na obseg emisije ter inflacijo?
4. Kako usposobiti naše gospodarstvo, da bo lahko uresničevalo nekatere radikalne ukrepe, ki se predvidevajo.
5. O kakšnem zoževanju pravic na področju skupne porabe
se razmišlja?
6. Kje je razlog, da se ob relativno visokem povečanju
industrijske proizvodnje, kmetijstva, turizma in prometa povečujejo negativni finančni rezultati?
7. Ali Zvezni izvršni svet sodi, da bodo predvidene naloge
lahko opravljene do konca leta 1986?
8. Kakšni so učinki ukrepov, ki so bili sprejeti v mesecu
juliju, na sedanja gospodarska gibainja?
Predstavniki Zveznega izvršnega sveta so obrazložili, da
bodo na postavljena vprašanja odgovorili, oziroma pripravili
ocene hkrati z resolucijo za leto 1987, ki jo bodo Skupščini
SFR Jugoslavije, kot sem že rekel, poslali do 28. oktobra 1986.
Delegacija je na osnovi konsultacij in razprav v republiki
zastopala naslednje:
- Temeljne usmeritve ekonomske politike v letu 1987 smo
podprli, saj izhajajo iz ocene sedanjih razmer in o nujnosti
odločnejšega delovanja, da se sedanje razmere izboljšajo.
- Ocena sedanjega stanja je realna, premalo pa so analitično obdelani vzroki, zakaj nekaterih razvojnih nalog v tem
letu ne uresničujemo.
- Delegacija je opozorila, da se na nedovolj konsistenten
način povezuje opredeljene cilje in posamezne instrumente
ekonomske politike ter sistemske spremembe, ki naj bi bili
podlaga za doseganje relativno dobro opredeljenih temeljnih
ciljev. Ta nekonsistentnost na posameznih področjih in dokaj
nejasno razdelani predlogi, odpirajo tudi upravičena vprašanja ali naj te razvojne cilje dosežemo s krepitvijo centralne
državne prisile in z administrativnimi posegi v tokove družbene reprodukcije. Prav tako smo opozorili, da bi morala
poročevalec

država s predvidenimi spremembami ustvariti pogoje, v katerih bodo nosilci razvoja, to pa so delavci in delovni ljudje,
lahko prevzeli odgovornost za svoj razvoj.
Poleg navedenih načenih pripomb smo opozorili še na
nekatera druga pomembna vprašanja, kot:
Probleme devizne zakonodaje in njenega izvajanja ter njen
vpliv na ekonomske tokove s tujino, s tem, da ni smotrno
predlagati večjih sistemskih sprememb veljavne zakonodaje,
pač pa zagotoviti:
- Realnost tečaja tako, da se njegova višina določa na
osnovi primerjave gibanja domačih in tujih cen, uresničevanja
plačilne bilance ter z gibanjem ponudbe in povpraševanja
deviz na deviznem trgu;
- ohraniti v mejah potreb in nalog tudi druge izvozne
spodbude, ki bodo krepile dohodkovni interes gospodarstva
za izvoz;
- usklajevati uvozne pravice z doseženimi izvoznimi rezultati in pri tem upoštevati tudi relativne odnose;
- učinkovito usklajevati in planirati devizne prilive in odlive
v bančnem sistemu;
- izvozni programi, ki dajejo neto devizne učinke morajo
dobiti enako podporo kot skupni izvozni programi.
Opozorili smo tudi na nujnost realnega vrednotenja produkcijskih faktorjev in finančnih sredstev, kar terja in omogoča uvedbo realno pozitivnih obrestnih mer, kot enega
osnovnih ukrepov za zmanjševanje inflacije.
S tem v zvezi smo se zavzeli za spremembe v obračunskem
sistemu, za odpravo fiktivnega dohodka in vseh oblik »sive«
emisije denarja. Terjali smo tudi povečanje poslovne samostojnosti in odgovornosti gospodarskih subjektov in bank ob
večjem upoštevanju tržnih zakonitosti. Opozorili smo na
obseg naših terjatev v tujini ter na njihov vpliv na inflacijo.
Razprava v delovnih telesih in na zboru je pokazala, da se
vse bolj zbližujejo ocene o temeljnih vzrokih naše gospodarske krize, ki nas v vsej ostrini pesti že vrsto let. Pretežni del
razpravljalcev vidi te vzroke v naslednjem:
- bistveno premajhna učinkovitost naložb in zgrešene naložbe;
- premajhna odprtost gospodarstva v svet in nezadovoljiva
povezanost znotraj enotnega jugoslovanskega trga;
- nekaterih neustreznih rešitvah v gospodarskem in političnem sistemu.
Takšne ugotovitve so bile podlaga za nadaljnja razmišljanja
o vsebini ekonomskih ukrepov in aktivnostih, ki bodo v letu
1987 potrebne in tudi konceptu resolucije. Delegacije imajo
popolnoma enotno mnenje, da resolucija ne more vsebovati
sistemskih vprašanj in rešitev, kot bi se iz nekaterih predlogov
lahko tudi sklepalo, mora pa razumljivo, upoštevati sistemske
spremembe. Pri tem mora biti dovolj natančno in jasno razdelan dokument, ki bo slonel na sedanjem zakonu o planiranju
in tekočem srednjeročnem planu. Podkrepljen mora biti z
analizo rezultatov prvega leta srednjeročnega plana. V resoluciji in spremljajočih aktih morajo biti čim bolj jasno opredeljeni pogoji gospodarjenja za leto 1987, da bi se poslovna
politika v organizacijah združenega dela sploh lahko oblikovala. Te, že večkrat enotno postavljene zahteve se v celoti niso
nikoli uresničile, zato smo jih morali tudi letos dati v ospredje
zahtev, če hočemo podati najosnovnejše pogoje za uresničevanje nujne zahteve, da se plan za leto 1987 mora pričeti
izvrševati že prvi delovni dan po novem letu.
Možne smeri družbenoekonomskega razvoja, so po splošni
oceni v skladu s potrebo po ofenzivnem pristopu ekonomske
politike do problemov razvoja. Pri tem ni nasprotovanj, celo
vedno več je delegatov, ki podpirajo orientacijo, ko mora biti
izvoz glavni generator gospodarske rasti, tako po obsegu, še
bolj pa po kakovosti. Izvoz je predpogoj za uspešen razvoj, za
normalno gospodarjenje, kar se mora izražati v ukrepih ekonomske politike. Ti morajo to zagotoviti na trajni osnovi, brez
kolebanja. Sedanji pogoji tega niso zagotavljali, saj gospodarske subjekte niti niso silili v povezavo s svetom, še manj pa
motivirali. Vse to je nujno upoštevati pri analizi delovanja
sistemskih rešitev na področju ekonomskih odnosov s tujino
in njihovem dograjevanju. Pri tem je bilo opozorjene, da rast
industrijske in kmetijske proizvodnje nista dovolj velika
garancija za povečevanje obsega izvoza, kar dokazuje leto
1986. Potrebno je pazljivo analizirati vzroke trganja te soodvisnosti, kot tiste, ki so pretrgali soodvisnost med rastjo
proizvodnje in dohodka. Večina delegacij je pri ocenjevanju
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sedanje povezanosti našega gospodarstva s trgovinskimi
tokovi v svetu opozorila na problem našega dolga v tujini, saj
je poznano, da že v letu 1987, predvsem pa v letu 1988
pričnejo zapadati v odplačilo nekatere reprogramirane obveznosti.
V povezavi s problemi izvoza je bilo kritično ocenjeno tudi
delovanje našega notranjega trga, ki s svojo neizgrajenostjo
In anarhičnostjo ne prispeva k naporom za večji izvoz, temveč
deluje celo obratno. Na njem je preveč denarja, ki nima
podlage v dohodku, preveč nekvalitetnega blaga, ki ga tak
denar brez kritičnosti absorbira. Ocenjeno je bilo, da brez
kritične presoje vloge kreditno-monetarne politike in sistema
ter rigoroznejših sprememb znotraj nje, ni možno pričakovati
večjih sprememb za učinkovitejše delovanje enotnega trga.
Veliko pozornosti je v razpravi dobila opredelitev, da je z
ekonomsko politiko potrebno podpirati proizvodnjo boljših
organizacij združenega dela, ne pa jo usmeriti na celo
panogo, kot je to bilo doslej. Večina je menila, da je temu
vprašanju potrebno posvetiti še več pozornosti, tako z vidika
metod, kako to doseči, kakor tudi z vidika razlik med organizacijami združenega dela, ki bodo znotraj panoge nastale.
Razprava pa je tudi pokazala, da ni možno še naprej sprejemati takšno orientacijo gospodarske politike, ki bi pretežni
del ukrepov in pozornosti posvečala podpovprečnim gospodarskim subjtktom.
Večina delegatov je v svoji razpravi podprla usmeritev Zveznega izvršnega sveta za krepitev spoštovanja objektivnih ekonomskih in tržnih zakonitosti. Pod tem pa se razume tudi
realno vrednotenje faktorjev proizvodnje, vključno s finančnimi sredstvi.
Delegati so razpravljali tudi o politiki obrestnih mer v
naslednjem letu. Opredelitev Zveznega izvršnega sveta, da se
bo v letu 1987 nadaljevala politika realno pozitivnih obrestnih
mer, so delegati ocenili kot nejasno, saj se iz nje ne vidi
dovolj, ali se želi nadaljevati dosedanji način vodenja te politike (ko so realne obrestne mere v povprečju še globoko
negativne), ali pa se misli narediti odločni preobrat k doseganju nivoja realno pozitivnih obrestnih mer. V osnovi se podpira orientacija na politiko realnih pozitivnih obrestnih mer,
vendar z opozorilom, kaj to pomeni v pogojih visoke inflacije
za obremenitev gospodarstva in prelivanje sredstev gospodarstva k prebivalstvu. Zaradi tega so delegati drugi del razprave posvetili iskanju novih pristopov, da bi po drugačni poti
prišli resnično do realno pozitivnih obrestnih mer. Sedaj je
bila v razpravi glavna smer razmišljanja ta, da bi bilo najbolje
pristopiti k revalorizaciji depozitov in glavnice, s čimer bi
ohranjali njeno vrednost, nad tem pa zaračunavali pozitivno
obrestno stopnjo. Za tak pristop se ogreva vedno več delegacij in tudi ZlS-ova razmišljanja so zelo blizu temu. Član naše
delegacije dr. Janez Drnovšek, je na našo iniciativo razdelal
tako koncepcijo in jo kot prispevek za razreševanje te problematike poslal že septembra Zveznemu izvršnemu svetu in
delegatom Odbora za kreditno-monetarni sistem v Zboru
republik in pokrajin. O tem prispevku je bilo v Sloveniji opravljeno nekaj strokovnih razprav, te pa so bile tudi hkrati podlaga našim delegatom za vodenje podrobnejše razprave o
tem.
Tečaj, obresti, amortizacija, zaloge in njihovo realno vrednotenje in s tem povezane spremembe v obračunskih zakonih
in zakonom o sanaciji in stečaju, med mnogimi razpravljalci
dobivajo podporo, toda z mnogimi podvprašanji, ki dano na
skupni imenovalec pomenijo, koliko jih je naše gospodarstvo
v celotni dozi, brez večjih posledic sposobno sprejeti že
sedaj? Zvezni izvršni svet predlaga za posamezne rešitve
postopno uveljavitev.
Precej delegatov je opozorilo, da je zelo težko reči kaj več o
politiki realnega vrednotenja produkcijskih faktorjev, če še ni
narejena analiza finančnega stanja aospodarstva in bank s
posebnim poudarkom na stanje v Crni Gori, Makedoniji in
Kosovu, s predlogi rešitev.
Problemi visoke zadolženosti gospodarstva in obremenitve
njegovega dohodka sploh, so gotovo glavna prepreka, da so
prisotna kolebanja in tudi odpori uveljavljanja pri realnih
faktorjih proizvodnje. Zavedati se moramo, da brez finančne
razbremenitve nadpovprečno zadolženih gospodarskih subjektov in relativnega zmanjševanja obremenitev dohodka
gospodarstva, ni moč uveljaviti v celoti realnost v tokove
družbene reprodukcije.
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Brez tega pa ni možen napredek na kvalitetnejših, s tem pa
tudi na stabilnejših osnovah. Zaradi tega je večina delegatov
tudi govorila o problemih finančne konsolidacije, res nekoliko
več delegati iz SR Črne Gore, Makedonije in SAP Kosovo, kar
pa je zaradi stanja tudi razumljivo. Pri tem pretežna večina
misli, da ta problem ne moremo razreševati skozi emisijo
denarja. Konsolidacije stanja v gospodarstvu in bankah ni
moč razumeti le kot prilagajanje vračanja kreditov kasnejšim
možnostim ali eventuelni odpisi obveznosti, temveč in predvsem kot zahtevo za delovno in tehnološko sanacijo in preobrazbo stanja v posameznih organizacijah združenega dela.
To pa zahteva v vsaki sredini konkreten program.
Finančna konsolidacija pa mora pomagati ustvariti pogoje
za uspešno izvedbo sanacije, oprte na realni program. Zaradi
tega je bila podana zahteva, da je potrebno čimprej jasneje
reči, kaj se pod finančno konsolidacijo gospodarstva in bank
razume. Na ta način bi lažje videli tudi celoto realnosti in
posledic zaostrovanja odnosov do zgubašev, kar kot usmeritev delegati podpirajo.
Pri obravnavi vseh teh vprašanj pa se je tudi splošna in
skupna poraba pokazala v novi luči. Ne le kot eden, skupaj z
osebnimi dohodki, v tem letu obsojenih za visoko inflacijo in
preobremenitev dohodka gospodarstva, temveč kot pomemben faktor stabilizacije gospodarskih tokov. Zato'je bilo v
glavnem tudi podprto razmišljanje o planiranju obsega sredstev brez deflatorja, pri tem pa je bilo opozorjeno, da to
zahteva temeljito proučitev načina opredeljevanja odnosa
med akumulacijo in potrošnjo ter pripravljenost za dograditev
sistema delitve dohodka.
S to sintezo vsebine razrpav, je delegacija poskusila prikazati kam gredo pretežna razmišljanja pri koncipiranju ekonomske politike za leto 1987, ki jih je Zvezni izvršni svet
poskusil tudi vzpodbuditi s predloženim gradivom o Osnovnih
vprašanjih politike za leto 1987.
Delegacija ocenjuje, da je bila razprava o vseh vprašanjih, ki
nam jih je ponudil Zvezni izvršni svet koristna, kljub mnogim
nedorečenostim in nejasnostim v predlogih. Naša delegacija
je s svojimi predlogi in stališči dala prispevek k razreševanju
posameznih vprašanj in večjemu poenotenju pogledov. Pri
tem ni ostajala nerazumljena in tudi ne brez podpore.
Dovolite mi, da v nadaljevanju podam še najvažnejše
poglede delegacije o Tezah za spremembo gospodarskega
sistema. Razprava je bila opravljena v delovnih telesih Zbora
republik in pokrajin v minulem tednu. Delegacija je o posameznih vpršanjih izoblikovala stališča na osnovi sinteze
mnenj, pripravljenih v skupini delegatov za spremljanje aktov
s področja zvezne pristojnosti. Podlaga za razpravo pa so ji
bila tudi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
dosedanje delo na pripravi sprememb zakona o združenem
delu. Osnovno gradivo so vodje skupin delegatov dobili, zato
bom povzel samo vsebino o naših stališčih do posameznih
pomembnejših predlogov.
Delegacija je osnovne smeri sprememb gospodarskega
sistema podprla. Glede na ambiciozen obseg in mnoge dalekosežne cilje pa vseh predvidenih sprememb ni mogoče izpeljati zelo hitro, mnogih pa tudi ne brez širše delegatske obravnave. V nadaljnjem delu je potrebno opredeliti tiste spremembe, ki so nujne v sedanjem trenutku, glede na čas in
obseg ter možnih pričakovanih učinkov pa bi jih morali sprejeti do konca leta. Mislim, da gre pri tem za potrebne spremembe v obračunskem in kreditno-monetarnem sistemu, v
sistemu sanacije in prenehanja organizacij združenega dela
ter dograditev sistema gospodarskih odnosov s tujino. (Gradivo o tem bo Skupščina SFRJ prejela koncem oktobra).
Dovolite, da sedaj preidem na posamezna področja.
Obračunski sistem
Že večkrat je bila podana zahteva, da spremenimo obračunski sistem in iz njega izločimo vse tisto kar omogoča nerealno
vrednotenje proizvodnih stroškov in rezultatov. Zato da bi
obrčaunski sistem postal realni informator stanja, v gradivu
predvidene rešitve podpiramo. Mislimo, da mora obračunski
sistem zagotavljati predvsem naslednje:
- da so prihodki in odhodki obračunani po cenah obdobja,
v katerem se obračunavajo;
- učinke revalorizacije je potrebno korektno prikazati v
bilanci stanja in jih izločiti iz bilance uspeha;
poročevalec

- v revalorizacijo je treba poleg fizičnega premoženja vključiti tudi finančna razmerja. Predlagane principe revalorizacije
pa je treba uveljaviti tudi v odnosih s poslovnimi bankami in
Narodno banko;
- ponovno je potrebo presoditi ali naj se uveljavlja sistem
revalorizacije ter obračunavanja amortizacije osnovnih sredstev tudi v organizacijah združenega dela gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnostih.
Glede na vsebinsko povezavo in soodvisnost z rešitvami v
obračunskem sistemu smo izoblikovali tudi nekaj mnenj o
tezah na področju sistema pridobivanja in razporejanja
dohodka ter delitve osebnih dohodkov. Te so:
- z vidika splošnih meril dograjevanja sistema razporejanja
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke, nimamo
pripomb in so sprejemljiva; Menimo, da ni sprejemljivo na
zvezni ravni oblikovane proporce delitve dohodka določiti kot
obvezne za vse subjekte planiranja. Takšen način pa proti
planiranju makroproporcev na zvezni ravni, vendar kot indikativna kategorija.
- Nejasno je opredeljeno, kako naj bi se s predpisi opredelili minimalni programi družbenih dejavnosti in z dogovori v
republikah in pokrajinah zagotovilo njihovo financiranje.
- Ni jasno, kako si predlagatelj predstavlja v pogojih delovanja tržnih zakonitosti zagotoviti za enako količino in kvaliteto vloženega dela približno enak dohodek. Ali je to mišljeno
uresničiti z odpravo cenovnih disparitet?
Ob mnogih še drugih konkretnih pripombah so delegacije v
razpravi osnovne smeri sprememb v obračunskem sistemu
podprle. Pri tem so še posebej poudarjale potrebo po realnem
vrednotenju vseh produkcijskih faktorjev in odpravi fiktivnega
dohodka ter njegove delitve.
Delegati so v svojih razpravah opozorili na pomembnost
vprašanj v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem dohodka.
Pri tem niso nasprotovali predloženim rešitvam. Opozarjali pa
so na problem enotnejšega urejanja osebnih dohodkov na
osnovi minulega dela, nujnost detajlnejše razdelave predloženih rešitev za zagotavljanje sredstev skupne in splošne
porabe ter preverjanje upravičenosti predvidenega vrstnega
reda pokrivanja obveznosti iz dohodka.
Sanacija in prenehanje organizacij združenega
dela
Predlagana razširitev sanacijskih ukrepov tudi na nelikvidne organizacije združenega dela, se nam zdi umestna.
Nelikvidnost je gotovo eden od znakov neuspešnega poslovanja in se pokaže tudi prej, kot pa prikaže sliko periodični
obračun. Posebno če ga bomo opravljali le trikrat letno, kar
mi podpiramo.
Ustrezne so tudi rešitve, ki krepijo vlogo sanatorjev pri
odpravljanju nelikvidnosti, motenj v poslovanju in izgub.
Dosledno je potrebno tudi razmejiti pokrivanje izgub (vire
sredstev) in pa sanacijo proizvodnje za izhod iz izgub.
Podpiramo tudi tezo, da je potrebno posebno razdelati
odnos do organizacij združenega dela posebnega družbenega pomena, kjer so izgube večkrat povzročene z ukrepi
ekonomske politike.
Pri tem pa opozarjamo, da je potrebno težiti k temu, da
ekonomska politika ne bi odpirala novih žarišč izgub.
Razprava delegatov v delovnih telesih je pokazala, da se
delegacije z vsebino predloženih tez strinjajo. Pri tem so
opozorili na nujno postopnost uveljavitve predlogov in predhodno finančno konsolidacijo gospodarstva. Več razpravljalcev pa se je tudi zavzelo proti splošni socializaciji izgub in za
saniranje izgub na osnovi večje angažiranosti neposredno
zainteresiranih organizacij združenega dela in bank.
Temelji sistema družbenega planiranja
Predložene teze so nejasne in dvoumno zapisane in jih zato
vnaprej ni mogoče podpreti. Če že pristopamo k spremembi
komaj sprejetega zakona, potem bi morali vložiti več napora v
iskanje novih spoznanj, kaj je potrebno in kaj se da planirati v
kakšnem obdobju in na kakšnem nivoju. Omejiti planiranje
posameznih subjektov na vprašanja, s katerimi se bavijo in za
njih odgovarjajo; ugotoviti, katere zveze se morajo vzpostaviti
med posameznimi planskimi krogi in način njihovega vzpostavljanja; zagotoviti, da bo plan instrument odločanja delavporočevalec

cev. Seveda pa ta vprašanja zahtevajo več časa in bolj poglobljeno pripravo sprememb, predvsem pa tudi ustrezen postopek pri sprejemanju.
Razprava v delovnih telesih je pokazala, da zaradi tega, kar
Zvezni izvršni svet predlaga, zakona verjetno ni potrebno
spreminjati. Določanje makroekonomskih proporcev je
možno že na osnovi obstoječega zakona z ustrezno metodologijo. Obvezno prenašanje proporcev iz zveznega plana na
vse subjekte planiranja, ni uresničljivo. Proporci so uporabni
le kot indikativna opredelitev. Skupnih programov se ne da
predpisovati z zakonom. Za njihovo nastajanje mora biti izražen interes na osnovi potreb domačega in tujega trga.
V razpravi je v ospredje postavljena naloga realnega planiranja in odgovornost za medsebojno usklajevanje planskih
nalog v fazi priprave planov. Posebna pozornost je bila namenjena problemom prostorskega planiranja in zaščite človekovega okolja. Razprava je dala še vrsto drugih pobud na
področju sistema in planiranja samega. Vse pa zahtevajo
temeljito proučitev, preden bi se na osnovi njih dograjevala
zakonodaja.
Sistem davkov in prispevkov
V osnovi smo predloge Zveznega izvršnega sveta podprli.
Pri tem pa smo poudarili, da je temeljno vprašanje tega
sistema, ali dosegati večjo enotnost davčnega sistema in
sistema prispevkov z dogovorom republik in pokrajin, ali s
prenosom pristojnosti na zvezne organe. Mislimo, da se ta
vprašanja morajo urejati z dogovorom.
Podprli smo tudi opredelitve, ki nakazujejo zmanjšanje
fiskalne vloge davkov, večjo vlogo neposrednih davkov in
obdavčevanje po ekonomski moči zavezanca.
Isto velja za večino ožjih predlogov v tezah, kot so: davki na
luksusno blago, obdavčevanje prometa nepremičnin, sprotno
valoriziranje katastrskega dohodka, kriteriji za obdavčevanje
dohodka zasebnikov, obdavčevanje izjemnega dohodka, enoten informacijski sistem, poenotenje izterjevalskih služb v SR
in SAP, jasna razmejitev davkov in prispevkov in tudi kazenske sankcije.
Zato sporna pa je teza o poenotenju stopenj davkov na
dohodek na celotnem teritoriju SFRJ, opuščanje republiških
in pokrajinskih dopolnilnih prometnih davkov in uvajanje
inšpekcijske službe na ravni federacije.
V razpravi se je oblikovalo enotno mnenje, da mora biti
Sistem dohodkov in politika na tem področju predvsem v
funkciji razvoja in reševanja ekonomsko socialnih vprašanj,
manj pa mora biti prisotna njegova fiskalna vloga.
Delegati so se zavzeli za postopnost prehoda iz pretežno
posrednih na neposredne davke. Pri tem pa so se zavzeli za
takšno obdavčevanje dohodka, ki naj bi zaustavilo dodatno
obdavčevanje OD.
Pretežno so se zavzemali, da se z dogovorom SR in SAP
uredi čimvečja enotnost davčnega sistema in davčne politike
kot tudi organizacija in funkcioniranje davčnih služb. Podprta
je bila tudi teza o zaostritvi sankcij za davčne utaje.
Kljub temu, da so tudi druge teze v večini podprte, pa so
delegati predlagatelju zamerili, ker teze ne vsebujejo problematike financiranja federacije. Izraženo je mnenje, da bi se
federacija morala financirati pretežno iz temeljnega prometnega davka.
Kreditno denarni in bančni sistem
Teze na področju kreditno-denarnega sistema so v glavnem
sprejemljive. Mnoge od njih so predmet tekoče politike na
tem področju in jih bomo podpirali tudi v nadaljnji pripravi
dokumentov za leto 1987.
Posebno podporo po naši oceni pa zahteva nakazana ideja
o širši vlogi obvezne rezerve bank pri uravnavanju denarne
mase v primerjavi s sedaj veljavno politiko limitov, pa tudi
opredelitev, da se iz Narodne banke Jugoslavije nekateri
posli, ki v njeno monetarno vlogo ne sodijo, prenesejo na
poslovne banke.
Pri dograditvi bančnega sistema teze ponujajo nekatere
rešitve, kot: ugotavljanje likvidnosti bank, njihovo sanacijo,
stečaj, ugotavljanje njihove poslovne sposobnosti, odgovornosti za dajanje garancij, in njihovo odgovornost za pospeše23

vanje združevanja sredstev in dela. Te opredelitve so po
našem mnenju sprejemljive.
Ne moremo pa podpreti teze, da se vsi prihodki iz kreditov
za selektivne namene zbirajo v Narodni banki Jugoslavije in
jih potem ta deli na narodne banke republik in pokrajin.
Kritično pa lahko ocenimo to, da je iz tez popolnoma
izpuščeno področje kreditno-denamih vplivov deviznega
poslovanja, saj je tu najmanj enako število nerazrešenih problemov, kot pri dinarskem poslovanju in tudi enak obseg
nespoštovanja že sprejetih predpisov. Zato bomo zahtevali,
da se ta vprašanja temeljito razčlenijo in tudi ustrezno razrešijo pri obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja
ekonomskih odnosov s tujino.
Razprava v odborih je pokazala, da so vse delegacije v
glavnem pozitivno sprejele predložene teze, s tem, da so v
svojih razpravah dale različne poudarke posameznim tezam.
Poudarile so npr., da predložene teze še ne kažejo izhoda iz
zapletene ekonomske situacije in da ni razvidno, na kakšen
način bomo izvedli finančno konsolidacijo. Nekateri razpravljala so podprli stališče o večji vlogi narodne banke pri
zagotavljanju količine in stabilnosti denarja, več razhajanj pa
je bilo s prenosom dohodkov republiških narodnih bank, na
Narodno banko Jugoslavije. Poudarjeno je bilo, da večff problem, kot same zakonske rešitve, na tem področju predstavlja
neizvrševanje obstoječih rešitev. Razprave pa so bile vendarle
zelo načelne, tako, da je večja razhajanja v pogledih pričakovati ob konkretizaciji podrobnejših rešitev v zakonih.
Trg in cene
Splošna ugotovitev v pripravah na razpravo je bila, da so
teze ravno na tem področju najbolj nejasne in zaradi tega ni
možno najti neke konsistentnosti rešitev. Ker zakon od sprejetja v letu 1985 in dopolnitvami julija letos zaradi tekoče
politike na tem področju še sploh ni mogel zaživeti, ni
umestno, da bi se v njegovih rešitvah morda iskalo krivca za
sedanje stanje na področju cen. Zato se zavzemamo za ohranitev temeljnih določb zakona, to je za ohranitev samoupravne in poslovne samostojnosti delavcev v organizacijah
združenega dela pri oblikovanju cen. Na tej osnovi smo v
tezah podprli predloge, ki težijo k jasnejši uporabi posameznih določil. Taka so določila glede pogojev in kriterijev za
uvedbo ukrepov neposredne kontrole cen. Pogoje za uvedbo
neposredne kontrole cen je potrebno poostriti ter jih uporabljati le takrat, ko z drugimi ukrepi ekonomske politike ni
mogoče doseči zastavljenih ciljev. Ponovni razpravi o dopolnitvi elementov za predpisovanje zaščitnih cen nismo nasprotovali. To velja tudi za dopolnitve zakona, s katerimi bi natančneje opredelili kriterije za določanje cen v infrastrukturnih
dejavnostih.
*
Polemizirali smo s predlogom, da bi z obvezno sklenitvijo
družbenega dogovora, ki bi jo normirali v zakonu, v bistvu
nadomestili sedanje oblike neposredne kontrole cen s politično močjo družbenega dogovora. Kot nerealno smo ocenili
neposredno prenašanje makro opredelitve o gibanju cen na
organizacije združenega dela. Predloge za izpopolnitev protimonopolne zakonodaje smo v osnovi podprli, a jih ocenili kot
ne dovolj dorečene.
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Razprava v delovnih telesih je kritično opozorila, da predlogi, dani v tezah še zdaleč ne kažejo razumevanja težine
problemov na tem področju. Pri tem je bilo opozorjeno, da so
od sprejema zakona bili v veljavi predvsem instrumenti, ki
niso temelj tega zakona. Zaradi tega se predložene spremembe ne da utemeljevati s »slabostmi« sedanjega zakona,
od sprememb pa se tudi neupravičeno pričakuje zmanjševanje inflacije.
V nadaljevanju razprave so bili dani naslednji poudarki:
- vnašanje elementov in kazalcev v zakon kot obveznost
organizacij združenega dela za sprejemanje odločitev o
cenah, ni sprejemljivo. To bi negiralo vpliv tržišča na oblikovanje cen. Posebno še, če se misli, da te elemente in kazalce
določa družbenopolitična skupnost. Možna pa je razprava o
elementih kot indikativni podlagi za določanje cen;
- sprejemljiva je teza o potrebi nadaljnje dodelave skupnih
elementov za oblikovanje cen na področju gospodarske infrastrukture;
- podprta je tudi teza o razdelavi elementov zaščitnih cen;
- izraženi so bili tudi dvomi, če je možno z družbenim
dogovorom učinkovito razreševati probleme trga in cen;
- problemi disparitete med posameznimi cenami se
morajo predvsem razreševati preko trga in ne z administrativnim odločanjem;
- potrebno je analizirati razloge, zakaj zakon o kompenzacijah ni nikoli zaživel in odpreti večje možnosti za uveljavljanje kompenzacij v primerih, ko administrativni ukrep organizacijO združenega dela postavlja v neenakopraven položaj.
V predloženih tezah niso obdelani že najavljeni zakoni:
- Zakon o prenosu tehnologije med organizacijami združenega dela in tujimi osebami,
- Zakon o proizvodnem sodelovanju med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami,
- Spremembe in dopolnitve zakona o Jugoslovanski banki
za mednarodno ekonomsko sodelovanje in skupnih finančnih
organizacijah.
Lahko sklepamo, da bodo ti zakoni poslani skupščinam SR in
SAP v obliki zakonskih osnutkov in se bomo do njih takrat
opredeljevali.
Ob obsežni materiji, ki je bila obravnavana v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, delegacija s to
informacijo obvešča zbore Skupščine SR Slovenije, iz kakšnih opredelitev je izhajala v razpravi in kakšne so njene ocene,
predvsem pa poudarki v razpravah. Lahko rečemo, da so
razmišljanja o razreševanju sedanje problematike zelo
podobna, ponekod celo enaka. Takšna ugotovitev se ne
pojavlja prvič, zato upravičeno pričakujemo več različnosti,
ko bo celotna vsebina današnje informacije konkretizirana v
osnutkih zakonov in drugih aktov. Delegacija bo v nadaljnjem
delu izhajala iz opredelitev podanih v tej informaciji. Ta mnenja pa bomo morali v zborih naše skupščine še bolj konkretizirati in to pri vsakem dokumentu posebej. Obsežno delo, ki
nas vse čaka do konca leta, moramo opraviti pravočasno in
dovolj kvalitetno, da gospodarstvu ne pustimo v pogojih
gospodarjenja za leto 1987 preveč nerazrešenih ugank.
Predlagam, da opredelitve v informaciji zbori upoštevajo pri
oblikovanju svojih stališč k aktom o ekonomski politiki za leto
1987 in k predvidenim spremembam sistemske zakonodaje na
gospodarskem področju.
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Na podlagi pogojev in možnosti za razvoj določa ta resolucija kot letni planski akt za uresničevanje srednjeročnega
plana naloge, ukrepe in aktivnosti pri uresničevanju ciljev
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1987.
Resolucija določa na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, srednjeročnega plana in ukrepov ekonomske politike, ki delujejo, zlasti pa ukrepov, sprejetih junija
in julija 1986, ki bodo še naprej veljali, samo nove naloge,
ukrepe in aktivnosti, ki jih je treba realizirati1 v letu 1987, ali
tiste, ki se bodo začeli realizirati glede na njihov razvojni
značaj.
I. GLAVNE NALOGE PRI URESNIČEVANJU
CILJEV POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA
RAZVOJA
1. Večletne ekonomske težave ob zapletenih zunanjih
gospodarskih razmerah objektivno nalagajo velike obveznosti
in zahtevajo izjemno angažiranje vseh družbenih subjektov,
organizacij združenega dela in delovnih ljudi.
1. V letu 1987 je nujno uresničiti del ciljev in nalog, določenih z družbenim plahom, da bi na liniji izvajanja sklepov 13.
kongresa ZKJ zagotovili rast razvoja, višjo stopnjo ekonomske učinkovitosti in zboljšanje socialističnega samoupravljanja v celoti. Na podlagi globljih sprememb v gospodarskem
sistemu se bosta krepila tržni način gospodarjenja in enotni
jugoslovanski trg, prav tako pa se bo uveljavila učinkovitost
planiranja. V skladu s tem se bodo zaradi učinkovitejšega
uresničevanja skupnih razvojnih ciljev realno vrednotili proizvodni dejavniki, krepili se bodo materialni položaj organizacij
združenega dela, motivacijska vloga osebnih dohodkov in
samoupravna ekonomska integracija - ob učinkovitejšem
uresničevanju skupnih razvojnih ciljev. Planiranje in aktivna
protiinflacijska ekonomska in razvojna politika se bosta prilagajala tej usmeritvi, kar bo zagotovilo njihovo večjo učinkovitost, zlasti v smeri nujnih strukturnih sprememb v gospodarstvu.
2. Ekonomska politika bo v tem letu temeljila predvsem na
naslednjih spremembah v gospodarskem sistemu:
- v sistem pridobivanja in razporejanja dohodka in delitve
osebnih dohodkov: vzpostavitev uravnovešenih razmerij v
primarni delitvi in postopna odprava disparitete cen; graditev
stimulativnega mehanizma delitve dohodka na podlagi učinkovite uporabe družbenih sredstev; vzpostavitev skladnejših
in trdnejših razmerij pri namenski delitvi dohodka na podlagi
objektivnih meril (bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija glede na angažirana sredstva itd.); povezovanje osebnih
dohodkov z rezultati gospodarjenja pri živem in minulem
delu; prilagajanje splošne in skupne porabe, da bi se vse
oblike porabe gibale v okvirih realnega dohodka gospodarstva;
- v obračunskem sistemu: zaostritev pogojev za gospodarjenje ob uporabi realnih cen dejavnikov proizvodnje; z
realnim vrednotenjem sredstev organizacij združenega dela
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ter realno revalorizacijo in amortizacijo bo zagotovljena ohranitev družbene lastnine;
- v sistemu družbenega planiranja: povečevanje usklajenosti družbenih planov, ekonomske in razvojne politike ter
njihove učinkovitosti pri realizaciji;
- v sistemu sanacije in prenehanja organizacij združenega
dela: krepila se bo ekonomska odgovornost organizacij združenega dela in prenehala praksa socializacije izgub, krepila
se bo vloga sanatorjev in njihovih ekonomskih interesov v
postopku sanacije organizacij združenega dela z izgubami;
- v fiskalnem sistemu: zagotovitev enotnosti davčnega
sistema in davčne politike v vsej državi, krepitev ekonomske
in socialne funkcije davkov in prispevkov, predvsem na podlagi progresivnega obdavčevanja, preusmeritev s posrednih
na neposredne davke in obdavčevanje glede na dejansko
ekonomsko moč, spodbujanje proizvodnje in delovne storilnosti in omejevanje čezmerne porabe z ukrepi davčne politike, graditev enotnega informacijskega sistema na tem področju;
- v monetarno-kreditnem in bančnem sistemu: zagotovoIjena bo večja učinkovitost delovanja monetarno-kreditne
politike, razširjena in zboljšana struktura njenih instrumentov,
zagotovljena bo večja učinkovitost izvajanja kontrolne funkcije Narodne banke Jugoslavije, povečala se bo učinkovitost
postopka sanacije ali stečaja bank v primeru nelikvidnosti,
natančneje bo definirana kreditna sposobnost gospodarskih
in družbenih subjektov ter zaostrena odgornost bank za njihovo poslovanje;
- na področju cen in trga: zagotovljeni bpdo popolnejše
delovanje tržnih zakonitosti, samostojnost in odgovornost
organizacij združenega dela na trgu, dopolnjeni bodo skupni
elementi za oblikovanje cen in zagotovljena bo njihova družbena verifikacija, zgrajen bo učinkovitejši zakonski mehanizem proti monopolnemu obnašanju in nelojalni konkurenci;
- na podlagi sprememb v delovni zakonodaji se bosta
spodbujala povečanje odgovornosti in strokovnosti vseh
zaposlenih ter učinkovitost nosilcev poslovodnih funkcij,
hkrati pa sancionirala neodgovornost in nekakovostno delo,
spodbujale vse oblike povečevanja delovne storilnosti in
kakovost gospodarjenja.
3. Na podlagi teh glavnih pogojev za gospodarjenje se
bosta okrepila samostojnost pri odločanju in gospodarjenju
organizacij združenega dela v razmerah ekonomske motivacije in prisile ob zmanjšanju administriranja v gospodarstvu,
ter stimulativen in selektiven značaj ekonomske politike.
4. Težišče ekonomsko-finančne konsolidacije bo na organizacijah združenega dela, njihovih združenjih in bankah. Pri
1
Resolucija |e zasnovana tako, da so v prvem delu definicije glavnih nalog in
smeri ekonomske politike, v drugih delih pa je poudarek na novih ukrepih
ekonomske politike ali tistih ukrepih, s katerimi bodo v večji meri opravljene
spremembe. Opredelitve iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in
srednjeročnega plana ter politika, določena v planu, se deloma uresničujejo na
podlagi resolucije za leto 1986, kar ne bi bilo treba ponavljati v resoluciji za leto
1987. Najpomembnejši ukrepi, ki bodo nehali veljati, morali pa bi delovati tudi v
letu 1987, bodo navedeni v posebni prilogi.
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tem bomo sprejeli učinkovite ukrepe za vzpostavitev finančne
discipline, zlasti glede poravnave zapadlih finančnih obveznosti, onemogočanja dolžniško-upniških razmerij brez realnega kritja, raznih oblik neregularne emisije denarja, nenamenske uporabe kreditov idr.
5. Ekonomska politika, ki bo usmerjena protiinflacijsko, bo
dosledno temeljila na ekonomskih zakonitosti in realnih ekonomskih vrednostih in bo usmerjena v podporo globljih sprememb razvojne usmeritve in načina gospodarjenja. V tej luči
bodo na podlagi dejstva, da se gospodarska gibanja znatneje
odmikajo od družbenega plana in resolucije za leto 1986,
glavne naloge vseh nosilcev gospodarskih in družbenih
aktivnosti v letu 1987: (1) zagotovitev najmanj dosežene
hitrosti rasti proizvodnje v letu 1986 in znatnejša pospešitev
rasti izvoza, (2) povečanje delovne storilnosti in učinkovitosti
gospodarjenja v celoti, (3) bistveno zmanjšanje inflacije.
(1) Povečanje proizvodnje in pospešitev rasti izvoza mora
temeljiti na usmeritvi, po kateri bo hitrejša rast izvoza bistven
dejavnik rasti proizvodnje, predvsem na podlagi povečane
uporabe zgrajenih zmogljivosti in hitrejšega aktiviranja delovnih, razvojnih in naravnih potencialov in rezerv.
Trajno in stabilno povečanje izvoza zlasti na konvertibilno
področje bo imelo prednost. Težišče izvozne usmeritve bo na
ustvarjanju pogojev za večje povezovanje in motiviranje organizacij združenega dela za izvoz. Ofenzivna usmeritev v izvoz
bo v celoti omogočila učinkovito zagotavljanje zunanje likvidnosti države, suficit plačilne bilance pa je eden izmed glavnih
ciljev politike. Ob splošni podpori izvoza se bodo razvijale
tudi oblike dodatne, selektivne podpore izvoznih programov
dolgoročnega znanja po določenih merilih. Povečanje uvoza
bo v funkciji tehnološkega razvoja in izvozne usmeritve
gospodarstva. Ekonomske odnose s tujino bomo razbremenili prevelikega normativizma in administriranja ter zagotovili
ekonomsko stabilnost izvoznikov. Trajna izvozna usmeritev
bo temelj razvojne politike.
Podporo ekonomske politike bodo uživale vse tiste organizacije združenega dela, ki imajo zdravo, napredno in ekonomsko utemeljeno podlago za razvoj, organizacije, ki izvažajo,
predvsem na konvertibilno področje, ter skupni načrti in*
skupni programi proizvodnje, tehnologije in izvoza blaga in
storitev - če bodo izpolnjena merila družbenoekonomske
opravičenosti. Hkrati bomo razčlenili in uporabili specifične
spodbude za pospešen sektorski in regionalni razvoj, zlasti z
vidika optimalne kombinacije delovno-intenzivnih ter kapitalno in tehnološko intenzivnih tehnologij, da bi uspešneje
obvladali problem brezposelnosti. Podpirali bomo spremembe v strukturi gospodarstva, zlasti v industriji, kmetijstvu,
turizmu in prometu, na podlagi meril za zmanjšanje porabe
energije in surovin, tehnološko propulzivnost in trajno
izvozno usmeritev. S posebnimi ukrepi in spremembami
zakonskih predpisov bomo podpirali dosti hitrejši in širši
razvoj drobnega gospodarstva družbenega in individualnega
sektorja.
Na podlagi učinkovitejšega sistema oblikovanja in uporabe
akumulacije bomo v vsej državi spodbujali večjo mobilnost,
smotrnost in selektivnost v politiki usmerjanja razpoložljivih
sredstev. Pri tem bo pretežen del investicijskih sredstev
usmerjen v investicijsko vzdrževanje, tehnološki razvoj,
odpravo ozkih grl in dokončanje objektov, ki so v končni fazi,
so pa v skladu z glavnimi smermi razvoja, določenimi s srednjeročnim planom, kot tudi v srednje in majhne investicijske
programe.
(2) Povečanje delovne storilnost in učinkovitosti gospodarjenja v celoti. Glede na opravljene spremembe v gospodarskem sistemu in njegovo nadaljnjo razčlenitev in izpolnitev v vseh republikah in pokrajinah bo ekonomska politika
bolj usmerjena v povečanje delove storilnosti in druge kvalitativne dejavnike oziroma v učinkovitost gospodarjenja v celoti.
Razčlenili bomo in uporabili modalitete za spodbujanje v
odvisnosti od povečanja proizvodnje in izvoza, prihrankov v
materialu, energiji in transportu, boljšega izkoriščanja zmogljivosti uvedbe večizmenskega dela, tennično-tehnoloških
inovacij, smotrnega nadomeščanja uvoza opreme in reprodukcijskega materiala, povezovanje z drobnim gospodarstvom idr. Takšna usmeritev v luči krepitve enotnosti jugoslovanskega trga in usklajenosti planiranja in ekonomske politike ustvarja pogoje za ustavitev dosedanjega poudarjenega
slabšanja kvalitativnih dejavnikov razvoja in za njihovo
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postopno krepitev. V skladu z usmeritvijo, da je znanost
proizvodna sila, je treba dati večjo podporo znanstvenemu in
tehnološko-razvojnemu delu ter zagotoviti njegovo večjo
učinkovitost, zlasti s stališča večje konkurenčne sposobnosti
našega gospodarstva. Del te naloge je treba uresničiti v letu
1987.
(3) Bistveno zmanjšanje inflacije. Odločno bomo izvajali
protiinflacijsko politiko na enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru kot pogoj za uresničevanje vseh drugih
ciljev in nalog samoupravnega družbenoekonomskega razvoja. Podlaga za protiinflacijsko politiko so spremembe v
gospodarskem sistemu, ki v praksi uveljavljajo realne vrednosti in tržni način gospodarjenja. Ukrepi in dejavnosti bodo v
razmerah povečanja ponudbe na domačem trgu in stabilizacije trga naslednji:
- normalizacija monetarnih in finančnih tokov in vzpostavljanje discipline na teh področjih, da bi se odpravilo deficitarno financiranje proizvodnje, porabe in terjatev do tujine,
ter zmanjšali viri fiktivnega povpraševanja, kupna moč pa
omejila v realne okvire;
- v teh razmerah bomo ekonomsko-finančno konsolidacijo izvajali in sanacijske programe realizirali tako, da bomo
zagotovili finančno in drugo podporo prosperitetnim organizacijam združenega dela, bankam in drugim uporabnikom
družbenega premoženja, tam, kjer ni podlage za tako podporo pa začeli likvidacijo in pri tem ukrepali za zaposlovanje
ali prekvalifikacijo delavcev iz teh organizacij. V sanacijskem
postopku in postopku livkidacije bomo upoštevali specifičnost infrastrukturnih dejavnosti in organizacij združenega
dela, ki so zaradi neugodnega položaja v primarni delitvi
poslovale z izgubo;
- krepitev tržne samostojnosti in odgovornosti organizacij
združenega dela, odprava vzrokov za poslovanje z izgubo in
saniranje izgub;
- zmanjšanje stroškov gospodarstva - predvsem v samih
organizacijah združenega dela - in krepitev njegovega materialnega položaja bosta omogočila postopno prevladovanje
stroškovnega pritiska na rast cen in usposobila gospodarstvo
za uspešnejše tržne, proizvodne in tehnološke posege. Na
področju splošne in skupne porabe je s to usmeritvijo
mišljeno, da se dosledno racionalizira mreža inštitucij, zmanjšajo pravice, neproizvodni stroški ter skupna režija v organizacijah združenega dela in družbi v celoti;
- zaradi stabilizacije trga se bodo povečale tržne rezerve
na vseh ravneh ter zagotovili trajni in stabilni viri njihovega
financiranja, kot tudi uvoz blaga, ki je potrebno za preskrbo
prebivalstva in proces reprodukcije;
- povečanje učinkovitosti družbene kontrole cen in politike cen, povezane v protiinflacijskem smislu z drugimi
področji ekonomske2 in razvojne politike.
Osnova projekcije družbenoekonomskega razvoja v letu
1987: najmanj 3,5% realno rast družbenega proizvoda je treba
uresničiti v razmerah 2,3% rasti zaposlenosti v družbenem
sektorju, 1,3% rasti delovne storilnosti v družbenem sektorju,
4,5% rasti bruto investicij v osnovna sredstva in 1,3% rasti
življenjskega standarda. Pri tem je treba uresničiti najmanj 4%
rast industrijske proizvodnje, približno 3% rast kmetijske proizvodnje, približno 5% rast izvoza blaga in storitev ter približno 4% rast uvoza blaga in storitev, da bi dosegli suficit v
plačilni bilanci in zagotovili zunanjo likvidnost.
Nominalni devizni prihodek od izvoza blaga in storitev mora
doseči raven 16.590 mio dolarjev33 (5% stopnja rasti), od tega
izvoz blaga 12.150 mio dolarjev (približno 5%), prihodek iz
naslova storitev pa 4.440 mio dolarjev (približno 6%), od tega
prihodki iz naslova turizma 1.510 mio dolarjev (5,8%), prometa 2.040 mio dolarjev (6,3%), medtem ko bi nakazila iz
tujine znašala 4.300 mio dolarjev. Po drugi strani bi uvoz
blaga in storitev dosegel znesek 15.785 mio dolarjev (4%), od
tega pa uvoz blaga 14.400 mio dolarjev (4%).
Predvideno je povečanje porabe v energetskem kompleksu
v višini 3,8%, kar bo zagotovilo preskrbo proizvodnje in prebi2

Vse kvantifikacije bomo preverili do sprejetja resolucije In prilagajali najnovejšim ugotovitvam o realizaciji v letu 1986. V odvisnosti od nadaljnjega dela pri
proučevanju bilanc bomo naknadno dali še nekatere kvantifikacije in proporce
(splošna, skupna in osebna poraba idr.).
Po tečaju, ocenjenem za 31. december 1986. Po sedanjih ugotovitvah s
stopnje rasti izvoza in uvoza blaga in storitev po tečaju z dne 31. decembra 1986
in po tekočem tečaju približno enake.
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valstva z energijo. Proizvedli bomo približno 83 mrd kWh
električne energije, 77 mio ton premoga, 4,3 mio ton nafte in
3,1 mrd Nm3 naravnega plina ter uvozili 3,9 mio ton
premoga
za koksanje, 10,4 mio ton nafte in 4,8 mrd Nm3 naravnega
plina.
Na področju kmetijstva je treba pridelati najmanj 5,5 mio
ton pšenice, približno 12 mio ton koruze in 1.365 tisoč ton
mesa, odkupiti najmanj 3,3 mio ton pšenice in približno 5,5
mio ton koruze. Izvoz kmetijskih proizvodov in živil je treba
povečati za približno 8%.
Z zboljšanjem turistične ponudbe bomo povečali tujski turistični promet najmanj za 6%, domači pa za približno 2%.
Glavni pogoj za uresničevanje politike v letu 1987 je krepitev materialnega položaja gospodarstva. Delež gospodarstva
v razporejenem dohodku se mora povečati za najmanj 2 točki.
Zagotovili bomo uravnovešena razmerja med ponudbo in
povpraševanjem. Zmanjšali bomo delež v družbenem proizvodu splošne, skupne in osebne porabe. Z uporabo realne
amortizacije in drugih realnih dejavnikov gospodarjenja
bomo povečali reprodukcijsko sposobnost gospodarstva.
Delež skupnih investicij v osnovna sredstva v družbenem
proizvodu se bo povečal s 23,6% na 23,9%, medtem ko se bo
delež izvoza blaga in storitev povečal z 28,4% na 28,8%.
II. GLAVNI UKREPI IN AKTIVNOSTI ZA
POVEČANJE PROIZVODNJE IN IZVOZA
6. Proizvodnja
Za uresničevanje predvidene rasti proizvodnje bodo sprejeti naslednji ukrepi in aktivnosti:
6.1. Intenzivirane bodo aktivnosti organizacij združenega
dela in gospodarskih zbornic pri izdelavi in sprejetju skupnih
programov razvoja proizvodnje, izvoza in tehnologije. Pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti bodo pravočasno
sprejeli spodbujevalne ukrepe za uresničitev teh programov.
Razčlenjeni bodo ukrepi za spodbujanje necenovnih dejavnikov konkurenčnosti izvoznih programov.
6.2. Gospodarska zbornica Jugoslavije bo v sodelovanju z
Zveznim zavodom za družbeno planiranje in znanstvenimi
institucijami intenzivirala delo pri pripravi programa za prestrukturiranje gospodarstva na podlagi družbenega plana in v
skladu z merili za varčevanje z energijo in surovinami, tehnološke propulzivnosti in izvozne usmeritve.
6.3. Sprejeti bodo nujni ukrepi ekonomske politike za uresničevanje strategije razvoja in stabilizacije v agrokompleksu,
turizmu, prometu, drobnem gospodarstvu, stanovanjskem in
komunalnem gospodarstvu.
6.4. V skladu z odlokom o projekciji plačilne bilance Jugoslavije bodo zagotovljena devizna sredstva za uvoz manjkajočih količin posameznih vrst energije v skladu s količinami,
določenimi z energetsko bilanco Jugoslavije za leto 1987.
6.5. V prvem trimesečju bodo Zvezni izvršni svet, izvršni
sveti republik in izvršna sveta avtonomnih pokrajin ter Gospodarska zbornica Jugoslavije sklenili družbeni dogovor o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja energetike Jugoslavije do leta 2000 in družbeni dogovor o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj.
6.6. Organizacije združenega dela in banke bodo ukrepale
za intenziviranje dokončevanja graditve velikih energetskih in
drugih objektov bazične industrije z visoko stopnjo dovršenosti.
6.7. Republike in avtonomni pokrajini bodo ustvarile ugodnejše možnosti za poslovanje gradbeništva v državi in tujini,
predvsem z zmanjšanjem davkov ter došolanjem in prekvalifikacijo delavcev zaradi zaposlovanja na drugih gospodarskih
področjih. Ukrepi kreditne politike bodo spodbujali učinkovitejše in kakovostnejše izvajanje gradbenih del, zlasti na
področju stanovanjske graditve.
6.8. V prvem trimesečju bodo sprejeti predpisi, predvideni z
zakonom o izvajanju investicijskih del v tujini, s katerimi bodo
razčlenjeni pogoji za opravljanje teh del.
6.9. Z ukrepi tekoče ekonomske in kreditno-monetarne politike bomo še naprej zboljševali ekonomski položaj kmetijskih
proizvajalcev ter dosegli hitrejšo in stabilnejšo rast kmetijske
proizvodnje in izvoza.
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6.10. Ocenjena bo možnost za zagotovitev srodstev zn
regrese za gojitev pasemskega plemenskega i>< •
.
goved, ovac, prašičev in konj in v skladu s tem i • ■>.• i(..
dopolnitve zakona o zagotovitvi sredstev za regret .-a i
gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno sorinu .... ie.
V skladu s tem bo sprejet tudi ustrezen odlok.
6.11. V vseh družbenopolitičnih skupnostih bodo ob
začetku leta sprejeti predpisi o zagotovitvi potrebnih sredstev
za financiranje blagovnih rezerv pšenice, koruze, sladkorja,
jedilnega olja, proteinske krme in mesa do ravni minimalnih
rezerv, predvidenih v družbenem planu in dogovoru o usklaievanju medsebojnih odnosov pri oblikovanju blagovnih rezerv,
namenjenih tržnim intervencijam.
6.12. V Gospodarski zbornici Jugoslavije bodo v prvem
trimesečju sklenjeni samoupravni sporazumi proizvajalcev
kmetijskih pridelkov in živil, industrije reprodukcijskih materialov in opreme za kmetijstvo, turizma, trgovine, izvoznih organizacij in drugih zainteresiranih subjektov o vlaganjih v
skupne programe razvoja proizvodnje in izvoza kmetijskih
pridelkov in živil, pomembnih za skladni gospodarski razvoj
države.
Republike in avtonomni pokrajini bodo do konca septembra sklenile družbeni dogovor o ukrepih za uresničevanje
programa pridelovanja in prometa pšenice in rži v ekonomskem letu 1987/1988.
V prvem trimesečju bodo Zvezni izvršni svet, izvršni sveti
republik in izvršna sveta avtonomnih pokrajin sklenili dogovore o prometu semena in sadilnega materiala, o pospeševanju in razvoju konjereje ter o organiziranju strokovne službe
za pospeševanje kmetijske proizvodnje na kmečkih gospodarstvih.
6.13. V vseh zadružnih zvezah bodo v prvem trimesečju
pripravili programe za organiziranje kmetov, sklepanje
pogodb o blagovni proizvodnji in plasmajih ter spodbujevalne
ukrepe in aktivnosti za pospeševanje kmetijske proizvodnje
na kmečkih gospodarstvih. Začeli bomo in izvajali ustrezno
aktivnost za občutnejše zboljšanje kadrovske in druge usposobljenosti kmetijskih zadrug in drugih samoupravnih organizacij kmetov.
6.14. Po enotni metodologiji bodo ugotovljeni vzroki za
sušenje gozdov na velikih površinah iz doslej neugotovljenih
vzrokov. Ocenjena bo ogroženost gozdov zaradi požarov in
modernizirana protipožarna služba.
6.15. Prednostne naloge pri razvoju prometa in zvez so:
modernizacija in odprava ozkih grl na progi Jesenice/Sežana-Gevgelija/Dimitrovgrad, nadaljevanje graditve avtomobilske
ceste »Bratstvo-enotnost«, graditev cest po osimskim sporazumih, graditev skupne mejne postaje JŽ-MAV pri Subotici,
dokončanje graditve koaksialnega kabelskega sistema »Central«, nakup nujnih sodobnih transportnih zmogljivosti, zlasti
za povečanje konkurenčnosti našega blaga v zunanjetrgovinski menjavi in povečanja deviznega priliva od tranzita.
6.16. Za uresničitev navedenega bo:
- predlagan dogovor republik, avtonomnih pokrajin in uporabnikov storitev o financiranju graditve in modernizacije
objektov infrastrukture v železniškem prometu ter o udeležbi
pri skupnem financiranju modernizacije magistralne proge
Jesenice/Sežana-Gevgelija/Dimitrovgrad;
- predlagan skupni program graditve avtomobilske ceste
»Bratstvo-enotnost« z dinamiko del in viri sredstev
- predlagani ukrepi za graditev cest po osimskim sporazumih.
6.17. Sklenjen bo dogovor republik in avtonomnih pokrajin
o usklajevanju višine nadomestil za ceste pri registraciji
motornih vozil in cestnine za avtomobilske ceste na vsem
jugoslovanskem območju.
6.18. Kreditna sredstva mednarodnih finančnih institucij,
namenjena prometu, bodo usmerjena predvsem v modernizacijo proge Jesenice/Sežana-Gevgelija/Dimitrovgrad in nadaljevanje graditve avtomobilske ceste »Bratstvo-enotnost«.
6.19. Omogočeni bodo začasni uvoz in zakup transportnih
sredstev za prevoz v mednarodnem prometu ter nakup ladij in
letal na hipotekami kredit pod pogojem, da se ustvari devizni
priliv najmanj v vrednosti odplačila kredita. Nakup letal na
kredit bo povezan tudi z izvozom jugoslovanskega blaga.
6.20. Zaostreni bodo kontrola in drugi ukrepi, da bi se
povečala varnost v vseh prometnih panogah. V ta namen bo
kupljena nujna oprema.
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6.21 Za zmogljivosti, ki so skupnega pomena v železniškem
in PTT prometu, bo omogočen uvoz opreme in nadomestnih
delov, ki jih ne izdelujemo v državi, in za tak uvoz zmanjšane
carina in druge uvozne davščine.
6.22. Z ukrepi ekonomske politike bo podprto sprejetje
skupnega programa organizacij združenega dela iz ladjedelništva ter pomorskega in rečnega prometa o graditvi ladij za
domačo floto.
6.23. Z ukrepi kreditno-monetarne politike in drugimi ukrepi
bo podprt hitrejši razvoj omrežja blagovno transportnih centrov in sodobne tehnologije dela na področju prometa.
6.24. Z ukrepi ekonomske politike bo podprto uresničevanje skupnih načrtov organizacij združenega dela, združenih v
Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, Skupnost
jugoslovanskih železnic in Skupnost jugoslovanskih PTT, na
podlagi njihove usklajenosti s politiko razvoja teh prometnih
panog, določeno v družbenem planu Jugoslavije.
6.25. Zaradi krepitve akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti turističnega gospodarstva bodo povečane stimulacije za turistične storitve.
Sprejet bo ukrep za uresničitev skupnega izvoznega programa turizma.
6.26. Z davčno in kreditno politiko bomo spodbujali angažiranje sredstev občanov za razvoj proizvodnih in storitvenih
zmogljivosti drobnega gospodarstva ter povezovanje in združevanje teh sredstev z združenim delom v okviru zadrug,
temeljnih organizacij kooperantov in pogodbenih organizacij
združenega dela, da bi se v sistem združenega dela vključili
individualni proizvajalci.
6.27. Izdelane bodo ustrezne sistemske in materialne predpostavke za razvoj drobnega gospodarstva individualnega
sektorja, vštevši tudi povečanje zakonskega maksimuma števila zaposlenih delavcev.
6.28. Z davčno politiko bomo spodbujali vlaganja investicijskih sredstev organizacij združenega dela v razvoj organizacij
drobnega gospodarstva v družbenem in individualnem sektorju.
6.29. Republike in avtonomni pokrajini bodo spremenile in
dopolnile predpise, ki urejajo pogoje (poenostavitev postopka
za izdajo dovoljenj, specifične oblike organiziranja idr.) za
opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, pogodbenih organizacij
združenega dela in obrtnih zadrug v skladu z dogovorom o
enotnem urejanju pogojev in načina za opravljanje dejavnosti
s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov.
6.30. Banke bodo v okviru svojega združenja določile
odstotek deleža sredstev, namenjenih za vlaganje v drobno
gospodarstvo, in sicer glede na skupne plasmaje za investicije.
6.31. Ustvarili bomo urbanistične in komunalne možnosti
ter spodbujali vlaganja naših delavcev na začasnem delu v
tujini za individualno in organizirano graditev stanovanj in
drobno gospodarstvo.
6.32. Z uporabo enotnih meril za organizirano namensko
dinarsko in devizno varčevanje in kreditiranje nakupa in gra»
ditve stanovanj bosta zagotovljeni učinkovitejša stanovanjska
graditev in popolna uresničitev programa graditve 30.000
stanovanj za trg.
6.33. Zaradi najširše aktivnosti v organizacijah združenega
dela pri krepitvi motivacijske vloge osebnih dohodkov in
delitve dohodka bodo izvedene opredelitve o pridobivanju
osebnega dohodka na podlagi rezultatov živega dela in
uspešnosti upravljanja družbenih sredstev. V ta namen bodo
dopolnjeni družbeni dogovor SFRJ ter družbeni dogovori v
republikah in pokrajinah, samoupravni sporazumi občanov in
grupacij ter samoupravni splošni akti organizacij združenega
dela, ki bodo zagotovili vzpostavitev realnih sorazmerij med
osebnimi dohodki in skupno porabo ter akumulacijo in rezervami, in sicer na podlagi meril bruto osebni dohodek na
delavca in akumulacija na angažirana sredstva.
7. Ekonomski odnosi s tujino
7.1. Vodili bomo politiko realnega tečaja dinarja, ki ga
bomo ažurno prilagajali. Z vzajemnim delovanjem politike
tečaja in stimulacije bo zagotovljena cenovna konkurenčnost
za največji del izvoza.
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7.2. Proučene bodo rešitve glede načina vračil za proizvode
agroindustrijskega kompleksa prek skladov.
7.3. V sladu z zakoni o ekonomskih odnosih s tujino in v
okviru delovanja enotnega deviznega trga bodo banke spodbujale izvoz svojih komitentov, hitrejšo izterjavo terjatev, večji
devizni priliv in usmerjanje svojih sredstev za kreditiranje in
pripravo izvoza pod najugodnejšimi pogoji.
7.4: Uvoz določenih surovin in reprodukcijskega materiala
bo potekal v skladu z ustreznim odlokom, sprejetim v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
7.5. Organizacije združenega dela smejo v letu 1987 sklepati pogodbe za uvoz opreme s konvertibilnega področja v
višini 31% amortizacije za opremo, obračunane za leto 1986,
in v višini 7% izvoza na konvertibilno področje, ustvarjenega v
letu 1986.
7.6. V okviru blagovnega režima bosta omogočena zmanjševanje števila blaga na restriktivnih režimih uvoza in povečevanje števila blaga na prostem uvozu.
7.7. Nosilci osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, bodo stimulirani za uvoz opreme, ki je ne izdelujemo v
državi, reprodukcijskega materiala in nadomestnih delov za
proizvodnjo blaga in opravljanje storitev, zlasti za izvoz, in
sicer tako, da bodo delno oproščeni plačila carine in drugih
uvoznih davščin.
Omogočeno bo, da organizacije Združenega dela iz družbenega sektorja lahko uvozijo opremo in reprodukcijski material, ki jih ne izdelujemo v državi, ter ju dajo v uporabo
nosilcem osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, če
je blago ali storitev namenjena izvozu.
7.8. Diferencirano zmanjšanje carinskih in drugih olajšav za
uvoz blaga bo preprečilo monopolni položaj organizacij združenega dela na domačem trgu.
7.9. Z dopolnitvijo zakona o prometu blaga in storitev s
tujino bodo razčlenjena merila za ugotavljanje nelojalne konkurence organizacij združenega dela na tujih trgih in ekonomski ukrepi sankcij za tako obnašanje.
7.10. Zaradi povečanja neto deviznega priliva bodo omogočene specifične oblike blagovne menjave (kompenzacije,
dodelave, brezcarinske prodajalne idr.) in ustvarjeni ugodnejši pogoji za maloobmejni promet v okviru podpisanih meddržavnih pogodb.
7.11. Devizni priliv iz naslova nakazil delavcev na začasnem
delu v tujini bomo spodbujali z olajšavami pri stanovanjski
graditvi in drobnem gospodarstvu, še naprej pa bomo spodbujali tudi devizno varčevanje.
7.12. Zaradi normalizacije dela deviznega trga bomo poleg
spodbujanja plačevanja izvoza pred rokom sprejeli še druge
potrebne ukrepe, pravice do uvoza in nakupa deviz pa usklajevali z razpoložljivimi devizami. Da bi premostili sezonske
neusklajenosti med ponudbo deviz in povpraševanjem po
njih, bomo intervenirali iz deviznih rezerv, ki jih ima v rokah
Narodna banka Jugoslavije, ter s kratkoročnim zadolževanjem pooblaščenih bank v tujini. Zagotovili bomo in ohranjali
devizne rezerve na ravni, ki bo zadostovala za vzdrževanje
likvidnosti države v plačilih do tujine, pri čemer mora biti
raven deviznih rezev pri pooblaščenih bankah in Narodni
banki Jugoslaivje na ravni dvomesečnih plačil v konvertibilnih
devizah.
Z usklajevanjem skupne ponudbe deviz in povpraševanja
po njih z ustreznimi intervencijami Narodne banke Jugoslavije bodo zagotovljeni pogoji za normalnejše delovanje deviznega trga.
7.13. Organizacije združenega dela, ki so različno oddaljene od meje, bodo pri izvozu stroškovno razbremenjene za
določeno blago prek vračila dela voznine na domači relaciji
pri prevozu z železnico.
7.14. Zaradi pospeševanja dolgoročnih in drugih oblik ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju bomo izvajali:
a) posebne ukrepe ekonomske politike, ki bodo omogočili
stabilnejše interne pogoje za nadaljnji razvoj vezane menjave;
b) ukrepe za izterjavo zapadlih terjatev do posameznih
držav v razvoju (ki so v izrazitih ekonomskih težavah) z
dobavo določenega blaga, potrebnega jugoslovanskemu trgu
in za reeksport.
7.15. Organizacije združenega dela bodo s kreditno politiko
destimulirane za nepravočasno izterjavo terjatev v tujino.
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8. Ekonomsko-finanćna konsolidacija
8.1. Organizacije združenega dela, banke in drugi uporabniki družbenih sredstev bodo izdelali programe ekonomskofinančne konsolidacije, ki morajo temeljiti na oceni njihovega
ekonomskega položaja in perspektiv, analizah bilanc, preučevanju strukture in kakovosti kratkoročnih in dolgoročnih virov
sredstev, realnosti aktive oziroma identifikaciji dubioza s konkretnimi ukrepi za vzpostavitev dolgoročnega in kratkoročnega finančnega ravnovesja, pri čemer je treba izhajati predvsem iz lastnih potencialov in notranjih rezerv za povečanje
učinkovitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi. V teh programih, ki morajo biti usklajeni med organizacijami in bankami, je treba preučiti dejavnosti za morebitno reprogramiranje obveznosti tako med OZD kot tudi med OZD in bankami in
med samimi bankami, da bi se pomagalo tistim organizacijam, ki imajo perspektivo za razvoj in ki bodo sposobne, da
svoje poslovanje prilagodijo ostrim ekonomskim in tržnim
merilom. Sprejete programe morajo verificirati banke in
organi družbenopolitičnih skupnosti, kar je eden izmed pogojev za angažiranje kreditnih sredstev.
8.2. Na podlagi smernic, ki jih bo Skupščina SFRJ dala ZIS
in potem, ko bo »Poročilo o ekonomsko-finančnem položaju
gospodarstva in bank« v SR Makedoniji, SR Črni gori in SAP
Kosovo s predlogom možnih ukrepov za ekonomskofinančno konsolidacijo gospodarstva in bank« sprejeto v
Skupščini SFRJ, se bodo izvajali predlagani ukrepi in dejavnosti.
9. Investicije
9.1. Investicijska politika bo usmerjena predvsem v tehnološko modernizacijo in razvoj gospodarstva ter podporo skupnim programom proizvodnje in izvoza, odpravljanju ozkih grl
za delo v več izmenah in manjšim investicijskim programom.
9.2. Z ukrepi ekonomske politike v republikah in avtonomnih pokrajinah ter s kreditno politiko bank se bodo podpirali
projekti, ki so v skladu s »Strategijo znanstveno-tehnološkega
razvoja SFRJ do leta 2000«.
9.3. Da bi pospešili dokončanje objektov, ki se gradijo več
kot pet let, zlasti velikih energetskih in surovinskih objektov,
ki zadovoljujejo merila družbenoekonomske opravičenosti,
bodo investitorji in poslovne banke najpozneje do 31. marca
določili realno predračunsko vrednost in dokončne roke za
dokončanje teh objektov.
9.4. Najpozneje do 31. januarja bo sprejeta skupna metodologija za analizo in oceno investicijskih projektov, da bi se
nove investicije odobravale v skladu z družbenim dogovorom
o dajanju mnenj o družbeni in ekonomski opravičenosti
nameravanih investicij.
9.5. Investitorji, ki gradijo objekte po fazah, morajo najpozneje do 31. marca pripraviti programe za dokončanje kompletnih objektov z računi realnih finančnih virov sredstev. Na
tej podlagi bodo banke ukrepale, da se prekoračitve rokov, ki
nastanejo pri dokončanju objektov po krivdi investitorja,
sankcionirajo z visokimi zamudnimi obrestmi, obravnava pa
tudi opravičenost nadaljnje finančne podpore za dokončanje
objekta.
9.6. Da bi zagotovili večji priliv finančnih sredstev in tehnologije iz naslova skupnih vlaganj tujih oseb v domače organizacije združenega dela in zakona o časovnem zakupu pravic,
bo potreben spremenjen gospodarski sistem.
10. Politika zaposlovanja in reševanje nezaposlenosti
10.1. Republike in avtonomni pokrajini bodo v delovni zakonodaji predlagale spremembe ustreznih predpisov, da bi se
krepila odgovornost delavcev za izpolnjevanje delovnih
obveznosti, odpravilo dopolnilno delo in druge oblike dela, ki
vplivajo na produktivno zaposlovanje, določile obveznosti za
sprejem pripravnikov oziroma vplačevanje sredstev za odpiranje novih pripravniških mest, določila enotna merila za skrajšanje delovnega časa iz naslova posebnih delovnih pogojev in
dela v več izmenah, krepili vloga in odgovornost poslovodnega organa pri organiziranju delovnega procesa in zagotavljanju tehnološke in delovne discipline ter določila enotna
merila za prenehanje delovnega razmerja po sili zakona.
10.2. Republike in avtonomni pokrajini bodo pospešile delo
v zvezi z uresničevanjem obveznosti, prevzetih iz družbenega
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dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njihovemu uresničevanju v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji glede ustvarjanja pogojev za smotrnejše
izkoriščanje materialnih in kadrovskih potencialov, da bi se
povečalo produktivno zaposlovanje in hitreje reševali problemi nezaposlenosti. Tudi predpisi bodo potrebno spremenjeni.
10.3. Ukrepali bomo, da bi se ustvarili ugodni pogoji za
gibljivost delavcev in njihovo zaposlovanje v vsej državi.
Republiške in pokrajinske samoupravne interesne skupnosti
za zaposlovanje bodo pospešile svoje dejavnosti v zvezi z
uvedbo enotnega sistema informiranja v posredovanju pri
zaposlovanju.
10.4. V organizacijah združenega dela, njihovih asociacijah
in družbenopolitičnih skupnostih bodo sprejeti načrti potrebnih kadrov in načrti za prekvalifikacije kot podlaga za izdelavo
načrtov izobraževalnih organizacij.
10.5 Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje
bodo v skladu z merili iz družbenega dogovora o temeljih
skupne politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ugotovile število nezaposlenih med tistimi, ki iščejo zaposlitev.
III. UKREPI IN DEJAVNOSTI ZA DVIG DELOVNE
STORILNOSTI, UČINKOVITOSTI UPORABE
DRUŽBENIH SREDSTEV IN ZNANSTVENOTEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
11. Delovna storilnost in učinkovitost gospodarjenja
11.1. Banke bodo zagotovile kreditno in drugo podporo za
nove investicije in trajna obratna sredstva za tiste organizacije
združenega sela, ki povečujejo delovno storilnost, imajo tehnološko intenzivne programe; uvajajo delo v več izmenah ter
povečujejo proizvodnjo za izvoz na konvertibilni trg na podlagi nove tehnologije ter zagotavljajo rast produktivnega zaposlovanja.
11.2. Organizacijam združenega dela, ki uporabljajo razpoložljive zmogljivosti v drugi in tretji izmeni, se bodo zmanjšali
davki iz dohodka in osebnega dohodka.
11.3. Organizacijam združenega dela, ki uporabljajo razpoložljive zmogljivosti samo v ^hi izmeni, se smejo odobravati
krediti za odpravo ozkih grl za nove investicijske projekte
samo, če preidejo na delo v več izmenah in povečajo delovno
storilnost ter stopnjo uporabe družbenih sredstev.
11.4. Gospodarske zbornice in organizacije združenega
dela bodo obdelale ustrezne programe za racionalizacijo in
specializacijo proizvodnje s stališča optimalnega vključevanja
drobnega gospodarstva v družbeno raprodukcijo.
11.5. Organizacije združenega dela bodo zaradi ekonomsko-finančne konsolidacije obdelale programe za realno
zmanjšanje neproizvodnih stroškov, rasti delovne storilnosti
in dvigovanja splošne ekonomije in učinkovitosti pri uporabi
družbenih sredstev (povečanje normativov intenzivnosti dela,
zmanjšanje porabe surovin, reprodukcijskega materiala in
energije na enoto proizvoda).
11.6. Za organizacije združenega dela, ki gredo v stečaj,
bodo sprejeti programi o načinu nadaljnje uporabe družbenih
sredstev, prekvalifikaciji delavcev in o njihovem zaposlovanju.
12. Znanost in tehnologija
12.1. V skladu s strategijo tehnološkega razvoja SFRJ in na
podlagi tega, da je znanost proizvajalna sila, bodo v letu 1987
prilagojeni ustrezni predpisi in zakoni federacije, republik in
avtonomnih pokrajin s tega področja, da bi se omogočil
hitrejši razvoj znanosti in tehnologije.
12.2. Izločanja za znanost po republiških in pokrajinskih
skupnostih za znanost ter drugi viri sredstev za znanstvenotehnološki razvoj države bodo izvzeti iz omejitev rasti sredstev
za splošne družbene in skupne potrebe.
12.3. Banke bodo usmerile del sredstev v namenski kreditni
potencial za prioritetno in ugodnejše kreditiranje razvojnih
projektov organizacij združenega dela. ki temeljijo na inovacijah in znanstveno-tehnološkem razvoju.
12.4. Z ukrepi razvojne in ekonomske politike se bodo
sredstva preusmerjala v razvoj domače znanosti ter njenih
materialnih in kadrovskih potencialov.
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Ustvarjali se bodo spodbujevalni pogoji za realizacijo znanstveno-raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih projektov, ki
jih financirajo OZD iz dveh ali več republik in avtonomnih
pokrajin, ter znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki potekajo v
sodelovanju s tujimi znanstvenimi organizacijami in so v
skladu z določeno strategijo tehnološkega razvoja SFRJ.
12. 5. Na deviznem trgu se bo namenski znesek deviz
usmerjal v plačevanje nakupa reprodukcijskega materiala in
neblagovna plačila znanstvenoraziskovalnih inštitutov, raziskovalno-razvojnih centrov in fakultet z organiziranim znanstvenoraziskovalnim delom za znanstvenoraziskovalne in tehnološke programe za organizacije združenega dela materialne proizvodnje.
Posebej bodo zagotovljena najnujnejša devizna sredstva za
nakup ustrezne opreme iz tujine, da bi se obnovila oprema
znanstvenoraziskovalnih inštitutov, raziskovalno-razvojnih
centrov organizacij materialne proizvodnje in fakultet, ki
imajo v sodelovanju z gospodarstvom organizirano znanstvenoraziskovalno delo.
12. 6. V skladu s strategijo tehnološkega razvoja SFRJ bodo
organizacije združenega dela materialne proizvodnje oproščene dela davka iz dohodka za proizvodnjo, ki jo dosegajo na
prioritetnih smereh razvoja domače tehnologije.
12. 7. Obravnavan in obdelan bo način amortizacije znanja
(nova tehnologija, patenti idr ), da bi se znanje delavcev
obravnavalo kot osnovna sredstva in uvedla ekonomska
merila pri priznavanju ustvarjalnosti na področju ustvarjanja
in prometa znanja, blaga in storitev in ekonomsko valorizirala
amortizacija znanja.
12. 8. Za hitrejši razvoj družbenega sistema informiranja,
informatike ter razvoj informatične infrastrukture bodo sprejeti ustrezni spodbujevalni ukrepi na področju politike uvoza,
carinske, kreditne in davčne politike.
IV. GLAVNI UKREPI IN DEJAVNOSTI
ZA BISTVENO ZMANJŠANJE INFLACIJE
'13. Razmerja na trgu in politika cen
13. 1. Vodili bomo politiko, da oblikovanje cen po tržnih
pogojih postane prevladujoče na podlagi predpostavk za stabilizacijo delovanja trga in doslednosti pri izvajanju ukrepov
protiinflacijske politike na vseh področjih.
13. 2. S povečano proizvodnjo, uvozom surovin in reprodukcijskega materiala za reprodukcijske potrebe ter z uvozom proizvodov, ki so bistveno pomembni za oskrbovanje
prebivalstva, in surovin za njihovo proizvodnjo bomo v skladu
s plačilnobilančnimi možnostmi države ter nujnimi intervencijami iz blagovnih rezerv omogočali skladno razmerje med
ponudbo in povpraševanjem.
13. 3. Z ukrepi ekonomske politike, zlasti z monetarnokreditno politiko, politiko delitve dohodka in drugih osebnih
prejemkov ter z davčno politiko bomo omejili rast povpraševanja, da bi jo spravili v realne okvire.
13. 4. V vseh družbenopolitičnih skupnostih bodo ukrepali,
da zagotovijo trajne in stabilne vire sredstev za financiranje
blagovnih rezerv, da bi se ustvarjale do ravni, ki zagotavlja
normalno delovanje trga, odpravljanje pomanjkanj posameznih vrst blaga, preprečevanje rasti cen in monopolnih pojavov
na trgu. Zagotovili bomo tudi enotno delovanje sistema blagovnih rezerv, vštevši tudi blagovne rezerve določenih organizacij združenega dela.
13. 5. Zagotovili bomo devizna sredstva za kontinuirano
oskrbovanje domačega trga s proizvodi, ki so posebno
pomembni za prebivalstvo, ter za uvoz proizvodov in surovin
za njihovo proizvodnjo. Poleg tega bomo zagotovili kontinuiran uvoz proizvodov, katerih cene so rasle najhitreje.
13. 6. V skladu z družbenim planom bomo odpravljali disparitete med cenami. Zaradi stabilizacije pogojev gospodarjenja
bo pretežni del disparitet, ki se odpravljajo v letu 1987, uresničen v prvem polletju.
Uporabniki storitev in energije bodo ukrepali, da se s povečanjem delovne storilnosti, boljšim izkoriščanjem zmogljivosti, zniževanjem stroškov porabe energije na enoto proizvoda
ter z drugimi ukrepi povečanje cen na podlagi odprave disparitet čim manj prenaša na cene njihovih proizvodov.
13. 7. Dogradili bomo skupne elemente za oblikovanje cen v
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gospodarski infrastrukturi (energetika, železniški in ptt promet) z vključevanjem meril svetovne cene, izkoriščanja zmogljivosti, produktivnosti idr.
13. 8. Obravnavali bomo možnosti in opravičenost širše
uporabe spodbud v kmetijski proizvodnji. V prvi polovici leta
bomo znova obravnavali raven zaščitnih cen. Cene osnovnih
živilskih proizvodov, ki so bistveni za življenjsko raven prebivalstva, bodo pod neposredno kontrolo, pri čemer morajo biti
za proizvajalce teh proizvodov zagotovljeni ustrezni pogoji za
pridobivanje dohodka in ekonomska motiviranost (kreditna
politika, politika obrestnih mer, regresi, kompenzacije idr.).
13. 9. Ukrepi neposredne kontrole cen proizvodov v prometu in iz uvoza se bodo predpisovali za tiste proizvode, za
katere se ta ukrep predpiše v proizvodnji oziroma za katere je
uvoz omejen, pri .čemer se bo upošteval ekonomski položaj
trgovine, zlasti pa trgovine živilskih proizvodov na drobno.
13. 10. Zatirali bomo vse oblike monopolnega oblikovanja
cen, zlasti sklepanje pogodb in sporazumov organizacij združenega dela, poslovnih skupnosti, samoupravnih interesnih
skupnosti idr., s katerimi se ustvarja monopolni položaj. Če se
bo izkoriščal monopolni položaj pri oblikovanju cen, se bo
zmanjšalo ali odpravilo spodbujanje proizvodnje in izvoza ter
izvajale kreditne in druge sankcije.
13.11. Razvijali in uveljavljali bomo družbeno vlogo potrošnikov pri družbeni kontroli cen. Sklenili bomo družbeni dogovor o organiziranju in uresničevanju pravic in dolžnosti
potrošnikov in uporabnikov storitev.
14. Monetarna in kreditna politika
14. 1. Z monetarno in kreditno politiko bomo spodbujali
predvideno rast družbenega proizvoda, uresničevanje plačilne bilance in zniževali stopnjo inflacije. Narodna banka
Jugoslavije bo kontrolirala celotno emisijo denarja. Odpravili
bomo neregularne tokove emisije denarja (plasmaji družbenopolitičnih skupnosti, okvirni krediti, neizpolnjene medsebojne obveznosti idr.).
14. 2. Rast denarne mase se bo usklajevala z rastjo družbenega proizvoda, tako da bo v prvem trimesečju zagotovljeno
njeno povečanje do 4,5%", dinarskih plasmajev bank pa do
5,5%4. Potem se bo usklajevala trimesečno, odvisno od
gospodarskih gibanj in blagovno-denarnih transakcij v predhodnem trimesečju, pri čemer bo denarna masa rasla precej
počasneje kot cene na drobno. V teh okvirih bodo bančni
plasmaji za selektivne namene (izvoz in kmetijstvo) kreditirani
glede na dejanske potrebe.
14.3. Poostrena bo kontrola plasmajev za selektivne
namene v skladu z družbenim planom in ekonomskimi sankcijami, da bi se zagotovil njihov pravi namen.
14.4. Vodili bomo politiko realnih obrestnih mer. Eskontne
mere Narodne banke Jugoslavije se bodo usklajevale na
začetku vsakega trimesečja na podlagi gibanja cen proizvajalcev industrijskih izdelkov v preteklih šestih mesecih, povečanih za eno odstotno točko.
Vodili bomo politiko selektivnih, diferenciranih in benefeciranih obrestnih mer, kar bo natančneje obdelano v odloku o
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987.
Proučene bodo možnosti in uveden sistem beneficiranja
diferenciranih obrestnih mer za selektivne plasmaje iz realnih
virov.
Obravnavana bo možnost za razmejitev valorizacije kreditov od realne pozitivne obrestne mere.
14.5 Zmanjševali bomo omejitve pri razpolaganje z realnimi
sredstvi, s katerimi razpolagajo posamezne banke. Onemogočeno bo kreditiranje zalog, zlasti zalog nekurentnega blaga in
drugih čezmernih zalog, ustvarjenih zaradi povečanja cen.
Preprečevalo se bo kreditiranje tistih organizacij zdftjženega
dela, ki ne poravnavajo redno svojih obveznosti do poslovnih
partnerjev, zlasti ko ne plačujejo zapadlih anuitet za kredite.
14.6. Dana bo večja podpora občanom, da si z lastnimi
sredstvi priskrbijo stanovanja (z učinkovitejšim organiziranjem namenskega stanovanjskega varčevanja, s kreditiranjem individualne stanovanjske graditve pod ugodnejšimi
pogoji idr.) in vlagajo v drobno gospodarstvo.
4. Te stopnje se bodo bilančno preverjale.
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14.7. Pri delovanju bank bo omogočen neoviran pretok
kratkoročnih denarnih sredstev med organizacijami združenega dela za pokrivanje likvidnosti.
14.8. Z ukrepi kreditne in davčne politike ter z drugimi
ukrepi bomo spodbujali hitrejše črpanje že odobrenih kreditov mednarodnih finančnih organizacij.
14.9 Iz sredstev za spodbudo izvoznih poslov bo izvoznikom
opreme, ladij in izvajalcem investicijskih del v tujini zagotovljeno regresiranje dela obresti za'kredite, ki jih Jugoslovanska
banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje obravnava
bankam za dopolnilno kreditiranje izvoza opreme, ladij in
izvajanje investicijskih del v tujini.
14.10. V skladu z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za
kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del
v tujini na kredit v obdobju 1987-1990 bodo s predpisi republik in avtonomnih pokrajin v letu 1987 usmerjena Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje sredstva poslovnega bančništva (100 mrd dinarjev).
14.11. Obravnavali bomo možnost in upravičenost spremembe zakonskih predpisov, s katerimi bi se omogočili stabilnejši viri sredstev za kreditiranje izvoza in delovanje Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje.
Obenem bo rešeno tudi vprašanje trajnih in stabilnih virov
sredstev za dopolnilno kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin.
15. Davčna politika
15.1. Razčlenjen bo instrumentarij progresivnegaobdavčevanja dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti.
15.2. Razčlenjen bo instrumentarij za obdavčevanje
dohodka, pridobljenega z monopolnim položajem na trgu.
15.3. Ostreje bodo obdavčeni luksuzni izdelki in izdelki, ki
niso bistveno pomembni za življenjsko raven občanov. Uvedeno bo progresivno obdavčevanje dohodkov od iger na
srečo. Odpravljene bodo posamezne davčne oprostitve
(športne in druge javne prireditve).
15.4. Iz dohodka kot davčne osnove bo izvzet del sredstev,
združen zaradi realizacije skupnih razvojnih programov.
15.5. Z davčno politiko bomo spodbujali vlaganja naših
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, v graditev stanovanj
in drobno gospodarstvo.
15.6. Sklenjen bo dogovor o enotnem informacijskem
sistemu pri Službi družbenih prihodkov, prek katerega bi bilo
omogočeno evidentiranje nepremičnega premoženja, dohodkov občanov iz rednega dela in prihodkov izven rednega dela
ter od premoženja.
16. Politika financiranja splošnih družbenih in skupnih
potreb
16.1. Da bi zatrli žarišča anticipirane porabe in inflacije,
bomo opravili korenite spremembe pri planiranju splošne in
skupne porabe s tem, da bomo med drugim opustili projektiranje rasti cen kot podlage in odpravili anticipacijo rasti
dohodka in porabe.
Realna rast sredstev za splošne družbene in skupne
potrebe bo počasnejša od realne rasti družbenega proizvoda.
Izhajajoč iz načela, da se sme razporejati samo ustvarjeni
dohodek, se sredstva za splošne družbene namene in skupne
potrebe planirajo tako, da se kot podlaga upošteva določena
raven sredstev za splošne družbene in skupne potrebe iz
četrtega trimesečja leta 1986. Letna projekcija sredstev za
splošne družbene in skupne potrebe bo enaka štirikratnem
znesku pravic do teh sredstev in četrtega trimesečja leta 1986.
V prvem trimesečju leta 1987 bodo sredstva za splošne družbene in skupne potrebe na ravni sredstev, določenih za
splošne družbene in skupne potrebe iz četrtega trimesečja
leta 1986.
Stopnje prispevkov in davkov iz dohodka bodo ostale na
ravni, ki je zagotavljala realizacijo sredstev, določenih za
splošne družbene in skupne namene iz četrtega trimesečja
leta 1986.
V prvem trimesečju leta 1987 bodo vplačila davkov in prispevkov iz dohodka na ravni povprečnih akontacij v četrtem
trimesečju leta 1986.
Za drugo in naslednji trimesečji leta 1987 se bodo dohodki
splošne in skupne porabe usklajevali z rastjo nominalnega
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dohodka družbenega gospodarstva iz predhodnega trimesečja tako, da bodo rasli za 10% počasneje, razen sredstev za
znanstvenoraziskovalno delo in dela proračuna federacije,
namenjenega za JLA, dopolnilnih sredstev za manj razvite
republike in SAP Kosovo, varstvo borcev in invalidov in vojaške pokojnine.
Morebitni rebalansi proračuna bodo temeljili na večjem
zajemanju sredstev dela prebivalstva.
Vsi subjekti sredstev za splošne družbene in skupne
potrebe bodo prešli na nov način planiranja in realizacije teh
potreb s 1. januarjem 1987, skupščine republik in avtonomnih
pokrajin pa bodo ukrenile vse potrebno, da bi zagotovile, da
bi se sredstva za splošne družbene in skupne potrebe gibala v
teh okvirih.
16.2. Organizacije združenega dela v gospodarstvu in
drugih dejavnostih bodo prav tako na podlagi ustvarjenega
dohodka načrtovale vse oblike porabe in delitev osebnih
dohodkov v njih.
16.3. V republikah in avtonomnih pokrajinah se lahko s
splošno bilanco sredstev za financiranje splošnih družbenih
in skupnih potreb določi diferencirana rast sredstev za
splošne družbene in skupne potrebe po virih prihodkov in po
posameznih uporabnikih teh prihodkov v okviru splošne omejitve, da ta sredstva rastejo 10% počasneje od rasti nominalnega dohodka družbenega gospodarstva.
V republikah in avtonomnih pokrajinah bo zagotovljeno, da
v okviru skupnih sredstev za splošne družbene in skupne
potrebe hitreje rastejo prihodki od prebivalstva kot pa prihodki iz gospodarstva, kar bo prispevalo k razbremenitvi
gospodarstva.
16.4. Federacija, republike, avtonomni pokrajini in občine
bodo v prvem trimesečju določile programe racionalizacije
mreže inštitucij in revizije pridobljenih pravic, ki se financirajo
iz sredstev za splošno in skupno porabo, vštevši tudi odpravljanje ali združevanje sorodnih institucij in samoupravnih
interesnih skupnosti.
16.5. Vodili bomo politiko zmanjševanja števila zaposlenih
neproizvodnih delavcev v organizacijah združenega dela in
zmanjševanja števila zaposlenih v samoupravnih interesnih
skupnostih ter organih družbenopolitičnčih skupnosti; za
njeno uresničitev bodo sestavljeni ustrezni programi.
16.6. S proračunom federacije za leto 1987, ki bo izkazan v
dveh posebnih delih: del za financiranje Jugoslovanske ljudske armade in del za financiranje drugih funkcij in obveznosti
federacije, bo zagotovljeno financiranje uporabnikov proračuna federacije in vračanje dela obveznosti federacije.
V razporeditvi sredstev proračuna federacije bo imelo prednost financiranje Jugoslovanske ljudske armade, za kar bo
zagotovljenih 5,2% ustvarjenega narodnega dohodka vsega
gospodarstva v letu 1987.
Za financiranje varstva borcev in invalidov in vojaških
pokojnin bodo sredstva za tekoče izpolnjevanje obveznosti
zagotovljena po zakonskih predpisih.
V skladu z zakonskimi predpisi bodo zagotovljena dopolnilna sredstva za manj razvite republike in Socialistično avtonomno pokrajino Kosovo.
Sredstva za druge porabnike proračuna federacije bodo
zagotovljena v skladu s 16.1. točko resolucije.
Z zakonom o izvrševanju proračuna federacije bo omogočeno, da Zvezni izvršni svet trimesečno usklajuje odhodke
proračuna z rastjo nominalnega dohodka družbenega gospodarstva v mejah skupnega obsega proračunskih odhodkov
federacije.
Odvisno od možnosti, da bi se proračun federacije financiral iz lastnih prihodkov, bo proučena politika prispevkov republik in avtonomnih pokrajin proračunu federacije.
16.7. Sprejet bo družbeni dogovor o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb do leta 1990.
17. Politika na področju socialnega razvoja
17.1. V okviru aktivne socialne politike bo v skladu z materialnimi možnostmi, opredeljenimi z rastjo družbenega proizvoda in kvalitativnimi dejavniki gospodarjenja, zagotovljen
ustrezen porast življenjske ravni prebivalstva. V okviru skupne
rasti družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka se bodo
osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju gibali v
skladu z rastjo delovne storilnosti.
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17.2. Vsi subjekti družbenega planiranja morajo v razvojnih
planih zagotoviti tudi planiranje socialnega razvoja, s čimer
bo omogočeno komplementarno delovanje ekonomske in
socialne politike. Pri tem se bo razvijala razredna, razvojna in
preventivna funkcija socialne politike. Zaradi varstva življenjske ravni najbolj ogroženih kategorij prebivalstva bodo sprejeti ukrepi socialnega varstva.
18. Politika na področju družbenih dejavnosti
18.1. S spodbujanjem neposredne svobodne menjave dela
bodo ustvarjeni pogoji za krepitev materialnega položaja
družbenih dejavnosti v okvirih realnih možnosti združeneaa
dela.
18.2. Na področju zdravstva bo imel prednost razvoj preventivnega zdravstvenega varstva. Dane bodo pobude za aktivnosti pri delitvi dela in ukslajevanju razvoja na ravni države glede
najbolj zapletenih zdravstvenih storitev na področju kardiokirurgije, transplantacije, onkologije, nevrokirurgije in okulistike.
18.3. Na področju izobraževanja bodo na fakultetah in visokih šolah ukrepali za učinkovitejše dokončanje šolanja zlasti
tistih profilov kadrov, ki bodo več prispevali k ekonomskemu
in znanstveno-tehničnemu razvoju države, hkrati pa bo dana
pobuda za delitev dela in usklajevanje specializacij na fakultetah na ravni države.
18.4. Z ukrepi ekonomske in carinske politike ter z drugimi
ukrepi ekonomske politike bodo ustvarjeni ugodnejši materialni pogoji za razvoj sredstev javnega obveščanja, zlasti informativno-političnih glasil.
V. HITREJŠi RAZVOJ GOSPODARSKO
NERAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO
19.1. Pospešen bo proces samoupravnega združevanja dela
in sredstev z doslednim izvajanjem družbenega dogovora o
združevanju dela in sredstev na podlagi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju
1986-1990.
19.2. Zagotovljene bodo carinske, davčne in druge olajšave
za uvoz nadomestnih delov in specifične opreme, ki se ne
izdeluje v državi, za objekte, ki se realizirajo z združevanjem
dela in sredstev.
19.3. Za spodbujanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo se

bo dosledno izvajal družbeni dogovor o posebnih ukrepih za
uresničevanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju
1986-1990.
VI. POSPEŠEVANJE RAZVOJA SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SRBIJE IZVEN OBMOČIJ
AVTONOMNIH POKRAJIN
20. Zvezni izvršni svet bo sprejemal ukrepe za uresničevanje programa ukrepov in dejavnosti za zmanjševanje relativnega zaostajanja v gospodarskem razvoju SR Srbije izven
območij SAP in o tem obveščal Skupščino SFRJ.
VII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
21.1. Nadaljevala se bo realizacija nalog tehnične in celotne
modernizacije JLA, ki so določene s srednjeročnim planom
razvoja. Težišče bo na modernizaciji in razvojnih nalogah,
katerih uresničitev neposredno vpliva na bojno sposobnost
oboroženih sil. To se nanaša zlasti na zagotavljanje sodobnih
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, znanstveno-raziskovalno delo na področju vojne tehnike, modernizacijo in
razširitev zmogljivosti za razvoj, proizvodnjo oborožitvenih
sredstev in vojaške opreme, modernizacijo materialne baze in
dvig učinkovitosti vojaškega pouka in izobraževanja.
21.2. Sprejete bodo aktivnosti za pospeševanje vojaškoekonomskega sodelovanja z drugimi, predvsem neuvrščenimi
državami.
21.3. Vsi drugi sestavni deli splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite se bodo financirali po potrebah in
prioritetah, določenih v srednjeročnih planih o ustvarjanju
materialnih in drugih pogojev za uresničevanje in razvoj
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
21.4. Z ukrepi ekonomske politike bodo ustvarjeni ugodnejši pogoji za poslovanje organizacij združenega dela, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom oborožitvenih sredstev
in vojaške opreme, ter spodbujanje razvoja hribovsko-planinskih in obmejnih območij in ustvarjanje materialnih in blagovnih rezerv.
21.5. V samoupravnih organizacijah in skupnostih se bo
nadaljevala krepitev materialne baze ter kadrovskega in celotnega usposabljanja sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
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