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Seji Zbora združenega de- 
la Skupščine SK Slovenije 
ln Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije sta sklicani za 
sredo, 16. novembra 1977. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

— predlog zakona o bla- 
govnem prometu (SSA 700); 

— predlog zakona o skup- 
nostih za ceste (ESA 517); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
tona o prispevku za odprav- 
ljanje posledic potresa na 
Kozjanskem in v Posočju; 

— predlog za izdajo zako- 
na o varstvu družinskih čla- 
nov, oseb v obvezni vojaški 
»lužbi, z osnutkom zakona 
(ESA 955); 

— predlog za izdajo zako- 
na o ustanovitvi Komisije 
SR Slovenije za odlikovanja, 
6 osnutkom zakona (ESA 
»54); 

— predlog zakona o vod- 
nem prispevku za leto 1077, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki 
aiso sklenili samoupravnega 
(porazuma (ESA 960); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembi in dopol- 
nitvi 41., 43. in 44. člena za- 
fcona o urbanističnem plani- 
ranju (Uradni list SRS, št. 
16/67 in 10/76) (ESA 909); 

— predlog za spremembo 
in dopolnitev 50. člena zako- 
na o razlastitvi in prisilnem 
prenosu pravice uporabe 
(ESA 897); 

— predlog odloka o ftaan- 
oiranju programa nabave ra- 
čunalnika z opremo za Za- 
vod SR Slovenije za statisti- 
ko (ESA 942); 

— predlog odloka o spre- 
membi odloka o uporabi de- 
vizne kvote od odkupljenih 
deviznih nakazil delavcev in 
izseljencev (ESA 957); 

— predlog odloka o pre- 
nosu denarnih sredstev SR 
Slovenije v depozit pri Na- 
rodni banki Slovenije (ESA 
961); 

— predlog za spremembo 
odloka o določitvi Števila 
sodnikov pri Sodišču zdru- 
ženega dela SR Slovenije 
(ESA 930); 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

— osnutek zakona o Na- 
rodni banki Slovenije (ESA 
916); 

— predlog za izdajo zako- 
na o Službi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji, z 
osnutkom zakona (SSA 956); 

—'osnutek zakona o kom- 
penzaciji proizvajalcem umet- 
nih gnojil in zagotovitvi 
sredstev za njihovo izplače- 
vanje (ESA 951); 

skupnosti in skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
tiosti, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o dopolnitvi zakona 0 vo- 
litvah in odpoklicu delega- 
tov za Žbof republik in po- 

Zbor združenega dela ln 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na svojih se- 
jah, ki sta bili 19. oktobra 
1977 sprejela: 
— Rredlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevku za od- 
pravljanje posledic potresa 
na Kozjanskem in v Posočju, 
z osnutkom zakona; 
— Predlog za izdajo zakona 
o izvrševanju kazenskih 
sankcij; 
— Predlog odloka o potrdit- 
vi dogovora o temeljnih me- 
rilih za ugotavljanje kata- 
strskega dohodka; 
— Predlog odloka o potrdit- 
Tl statiuita Zdravstvene skupno- 

krajin Skupščine SFRJ, z os- 
nutkom zakona; 

— predlog za spremembo 
odloka o določitvi števila 
sodnikov pti Sodišču zdru- 
ženega dela ®R Slovenije 
(ESA 930), 

sti Slovenije; 
— Predlog odloka o soglasju 
k samoupravnemu sporazu- 
mu o ustanovitvi Zveze 
skuipnosti za varstvo pred 
požarom SR Slovenije; 
— Predlog odloka o potrdit- 
vi statuta Zveze skupnosti 
za varstvo pred požarom SR 
Slovenije; 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta dala soglasje k: 
— Predlogu za izdajo zako- 
na o ugotavljanju in razpore. 
janju celotnega prihodka in 
dohodka, z osnutkom zako- 
na; 
— Osnutku zakona O sred- 
stvih rezerv; 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE    

SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN 

ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLO- 

VENIJE — 16. NOVEMBRA 1977 

SEJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBO- 

RA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE — 21. 

NOVEMBRA 1977 

Seja Družbenopolitičnega 
tbora Skupščine SR Slove- 
nije je sklicana za ponede- 
ljek, 21. novembra 1977. 

Družbenopolitični zbor bo 
aa seji obravnaval: 

— osnutek resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za ob- 
Hobje od leta 1976 do 1980 
r letu 1978 (ESA 889); 

— aneks k družbenemu 
logovoru o temeljih druž- 
benega plana razvoja Slove- 
nije za obdobje 1976 do 1980 
( odlokom o pooblastitvi Iz- 
rršnega sveta za podpis; 

— osnutek resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbe- 

nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do leta 
1080 v letu 1978; 

— predlog za izdajo zako- 
na o osnovah družbenoeko- 
nomskih odnosov pri svo- 
bodni menjavi dela na pod- 
ročju družbenih dejavnosti, 
z osnutkom zakona; 

— poročilo o stanju na 
področju regionalnega pro- 
storskega planiranja ter o 
izvajanju urbanistične ta 
zemljiške politike; 

— predlog za izdajo zako- 
na o volitvah delegacij in de- 
legiranju delegatov v skup- 
IddiM družbenopolitičnih 

SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 

IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE — 23. NOVEMBRA 1977 
Seji Zbora združenega de- 

la Skupščine SR Slovenije 
in Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije sta sklicani za 
sredo, 23. novembra 1977. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

— osnutek resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1078 (ESA 889); 

— aneks k družbenemu do- 
govoru o temeljih družbene- 
ga plana razvoja Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980, z 
odlokom o pooblastitvi Iz- 
vršnega sveta za podpis; 

— izhodišča za pripravo 
proračuna SR Slovenije za 
leto 1978; 

— osnutek resoluoije o po- 
litiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1080 
v letu 1978; 

— osnutek projekcije pla- 
čilne bilance Jugoslavije za 
leto 1078 in osnutek projek- 
cije devizne bilance Jugosla- 
vije za leto 1978; 

— osnutek zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 
1978 (ESA 925); 

— osnutek odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 
1978 (ESA 924); 

— predlog za Izdajo zako- 
na o osnovah družbenoeko- 
nomskih odnosov pri svo- 
bodni menjavi dela na pod- 
ročju družbenih dejavnosti, 
z osnutkom zakona; 

— poročilo o stanju na 
področju regionalnega pro- 
storskega planiranja ter o 
izvajanju urbanistične in 
zemljiške politike; 

— osnutek zakona o založ- 
ništvu (ESA 815); 

— predlog za izdajo zako- 
na o volitvah delegacij in de- 
legiranju delegatov v skup- 
ščine družbenopolitičnih 
skupnosti ta skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o določitvi okolišev ta 
števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, z osnut- 
kom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o dopolnitvi zakona o vo- 
litvah ta odpoklicu delega- 
tov za Zbor republik ta po- 
krajin Skupščine SFRJ, e 
osnutkom zakona. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
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— Predlogu za izdajo zakona 
o sklepanju in izvrševanju 
mednarodnih pogodb; 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta potrdila; 
— Dogovor o temeljili Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj barvne metalurgije za 
obdobje od leta 1976 do 1980; 
— Družbeni dogovor o eko. 
nomslrih to drugih ukrepih, s 
katerimi bodo železnici za- 
gotovljeni normalni pogoji 
gospodarjenja. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta sprejela: 
— Predlog odloka o pristopu 
SR Slovenije k dogovoru, da 
se SAP Kosovo prepusti del 
prispevka, ki ga plačuje pro. 
račurau federacije v letih 
1978, 1979 in 1980; 
— Predlog odtoka k predlo, 
gii dogovora o izdelavi geo. 
loške karte Jugoslavije; 
— Predlog odloka o soglasju 
k predlogu sakona o ratifika- 
ciji konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja pred 
onesnaženjem, protokola o 
preprečevanju onesnaževanja 
Sredozemskega morja zaradi 
potapljanja odpadnih in dru. 
gih materialov z ladij in 
zrakoplovov ter protokola o 
sodelovanju v boju zoper 
onesnaženje Sredozemske- 
ga morja z nafto in drugimi 
škodljivimi snovmi v prime, 
ru nesreče; 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je 
sprejel: 
— Predlog za izdajo zatona 
o delovnih razmerjih, z osnut- 
kom zakona; 
— Osnutek zakona o referen. 
dttmju in o drugih oblikah 
osebnega izjavljanja; 
— Osnutek zakona o volitvah 

In odpoklicu organa upravlja- 
nja ion o imenovanju poslo- 
vodnih organov v organizaci. 
jah združenega dela; 
— Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Socia. 
listično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj 
(YU-1469); 
— Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno 
republiško Jugoslavijo in 
Mednarodno, banko za obno- 
vo in razvoj (YU-1477); 
— Predlog programa dela 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za ob- 
dobje od septembra 1977 do 
julija 1978. 

Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je sprejel: 
— Predlog prograima diela 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije za obdobje od sep- 
tembra 1977 do julija 1978. 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije pa je 
na seji, ki je bila 17. oktob- 
ra 1977 sprejel: 
— StaliSča in predloge ob 
obravnavi poročila »o izva- 
janju sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za 
reševanje problematike za- 
poslovanja naših delavcev- v 
tuijini in za postopno vrača- 
nje delavoev z dela iz tujine 
in za njihovo ponovno vklju- 
čevanje v zaposlitev v Socia- 
listični republiki Sloveniji«, 
ki jih objavljamo na strani 4. 
— Predlog stališč k predlo- 
gu za izdajo z osnutkom za- 
kona o delovnih razmerjih; 
— Predlog stališč k predlo- 
gu za izdajo zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij; 
— Predlog odloika o spre- 

membi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi, sestavi in na- 
logah odborov in komisij 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije; 
— Predlog programa dela 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za 
obdobje od septembra 1977 
do julija 1978. 

Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopoli. 
tični zbor Skupščine SR 
Slovenije so sprejeli: 
— Predlog odloka o izvolitvi 
Tatjane Planinšek.Nič za so- 
dnico Okrožnega gospodar, 
skega sodišča v Mariboru ter 

Hinka Snuderla za namestnika 
družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja v Mariboru. 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije pa je 
sprejel še: 
— Predlog odloka o razrešit, 
vi članov in o iarolitva čla- 
nov Odbora za družbenopoli. 
tični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR 
Slovenije, s katerim sta bila 
raizrešena kot člana odbo- 
rov Janko Cesnik in Avgusl 
Vrtar, za člane odborov pa 
na novo izvoljeni Jože Bogo. 
vič, Jože Božič, Filip Novak 
in Beno Zupančič. 

»« 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 
Zbor združenega dela — 19. 10. 1977 

Pavle Gantar, Emil Šuštar, Milan Starman, Rok 
Pavšič, Olga Sindrič, Janez Ferjančič, Gojmir Vizovi- 
šek, Ivan Zelenšek, Stane Pečniik, Martin Bičak, Milan 
Baškovič, Janez Železnikar, Marjan Orožen, Helena 
Karala, Boris Mlekuž, Marijana Unverdorben, Slavko 
Grčar, Stane Boštjančič, Jolanda Slokar, Vida Jerneje, 
Francka H erga, Miroslav Brečko, Ivica Kavčič, Mili- 
ca Ozbič, Štefan Nemec, Pavel Jeras, Jože Gluk, Peter 
Petkiovšek, dr. Ivo Murko. 

Zbor občin — 19. 10. 1977 
Marjan Orožen, Dušan Jug, Davorin Bizjak, Dra- 

gan Mozetič, Zinka Južina, Iilijana Toth, Boris Lenar- 
čič, dr. Boris Berce, ing. Vitja Rode, Tona Rupar, Jo- 
že Jelene, Ivica Kavčič, dr. Ivo Murko. 

Družbenopolitični zbor 17. 10. 1977 
Henrik Petemelj, Danica Jurkovič, Štefan Strok, 

Miro Gošnik, Srečko Mlinarič, Rado Miklič, Ivica 
Žnidaršič, Jože Gtobačnik, Marko Bule, Pavel Mer- 
molja, Stane Markič, Janko Cesnik, Janez Japelj, Tere- 
zija Stefančič, Ciril Cvetko, Teodora Krpan, Jože Bo- 
govič, Tina Tomlje, Stane Gavez, Cveto Majdič, Jože 
Božič, Lojze Oepuš, Lojzika Cotar, dr. Danijel Brežic. 
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STALIŠČA IN PREDLOGI 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila »o izvajanju 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja 
naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo 
ponovno vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji« 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. oktobra 1977 ob obravnavi poročila »o izvajanju sklepov 
ln priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja našib delavcev v tujini in za postopno vra- 
čanje delavcev z dela Iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji« sprejel 
naslednja 

stališča in predloge: 

1. SkupšCina SR Slovenije je dne 30. julija 1976 sprejela 
sklepe in priporočila za postopno vračanje delavcev z dela 
ia tujine in za njihovo ponovono vključevanje v zaposlitev v 
SR Sloveniji. Poročilo, ki ga je o izvajanju tega dokumenta 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, družbenopo- 
litični zbor sprejema in ugotavlja, da so se sklepi in pripo- 
ročila le delno uresničili in so zato še zmeraj aktualni. 

Družbenopolitični zbor je sprejel tudi mnenja, stališča in 
sklepe Predsedstva SR Slovenije o položaju in problemih de- 
lavcev iz SR Slovenije na začasnem delu v tujini ter predlog 
za najnujnejše ukrepe, ki jih je predložil koordinacijski od- 
bor pri predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije 
za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini, da bi 
tako učinkovitejše reševali pereča vprašanja glede vračanja 
delavcev z začasnega dela v tujini oziroma njihov položaj, 
dokler so še na delu v tujini. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je v tej zvezi po- 
membna naloga vseh odgovornih držbenih dejavnikov ustvar- 
jati takšne razmere in možnosti, da se bo še naprej zmanj- 
ševalo odhajanje delavcev na delo v tujino. To pa bo pred- 
vsem možno s hitrejšim razvojem proizvodnih dejavnosti, 
zlasti industrije, ne gre pa zanemariti tudi razvoja kmetijst- 
va in malega gospodarstva. 

Največ delavcev odhaja na delo v tujino iz manj razvitih 
in obmejnih območij SR Slovenije. Zato je potrebno odhaja- 
nje na delo v tujino in zaposlovanje vračajočih se ter raz- 
voj manj razvitih ter obmejnih območij obravnavati poveza- 
no kot celoto, pri čemer pa zaposlovanje vračajočih se 
delavcev ni samo stvar območij, iz katerih so ti delavci do- 
ma, ampak celotne družbe. Uresničevanje zakona o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji je že 
dalo določene rezultate, vendar pa je še zmeraj premalo 
upoštevano dejstvo, da so pogoji za ustvarjanje možnosti za 
zaposlitev pogosto ugodnejši v manj razvitih in obmejnih 
območjih, zlasti če tam že obstajajo potrebni infrastruktur- 
ni objekti ali pa so pred izgradnjo. Ce pri tem upoštevamo 
še pogosto težnjo vračajočih se delavcev, da se zaposlijo v 
bližini domačega kraja, je na teh območjih potrebno pospe- 
ševati združevanje dela in sredstev ter pridobivanje sredstev 
tujih oseb za vlaganje v domaiče organizacije združenega de- 
la za razvoj proizvodnih, zllasti industrijskih dejavnosti. K te- 
mu delu je potrebno še v večja meri pritegniti vse odgo- 
vorne dejavnike, zlasti Gospodarsko zbornico Slovenije in 
združenja, ki naj kar se da konkretno opredelijo razvoj- 
ne možnosti posameznih gospodarskih panog na manj raz- 
vitih in obmejnih območjih. Le tako bo mogoče z dolgoročno 
perspektivo zaposlovati delavce, ki se v čedalje večjem števi- 
lu želijo vrniti na delo domov. Pri tem je potrebno upošte- 
vati zlasti Pomor je, kjer gre za najbolj značilno ekonomsko 
migracijo delavcev. 

3. Družbenopolitična organizacije združenega dela, samo- 
upravni organi v njih, pa tudi ustrezne strokovne služ- 
be naj skrbijo, da se bodo delavci, ki so se vrnili iz tujin« 
ln zaposlili doma, čimprej prilagodili novim razmeram. Po- 
skrbeti pa marajo tudi, da bo čimbolj smotrno izkoriščeno 
znanje, ki so si ga ti delavci pridobili v tujini. 

4. Četudi so zelo pomembne obveznosti, ld jih ima 

republika v načrtnem povezovanju z delavci na začasnem 
delu v tujini, postaja vse pomembnejše, da se mnogo bolj 
kot doslej pritegnejo v to tudi krajevne skupnosti in občine. 
Najvažnejše pri tem je angažiranje temeljnih samoupravnih 
interesnih skupnosti. Predvsem pa bi se morale občine ja- 
sneje dogovoriti in opredeliti svoje obveznosti. Kjer tega še 
niso storili, morajo ustanoviti koordinacijske odbore, komisil 
je in druge institucije, potrebne za uspešno povezavo z na- 
šimi delavci na začasnem delu v tujini ter s tem dosledneje 
uresničevati skletpe Skupščine SR Slovenije. 

5. V priprave za sklenitev mednarodnih pogodb, ki se 
nanašajo na zaposlovanje naših delavcev v tujini in drugih 
meddržavnih sporazumov s področja delovne in socialna 
problematike, je potrebno vključiti tudi naše delavce na za- 
časnem delu v tujini; z njimi se je potrebno posvetovati in 
jih o sprejetih ukrepih obveščati. V te priprave pa se mo- 
rajo močneje kot doslej vključiti tudi organizacije združene- 
ga dela in drugi ustrezni organi in ustanove iz SR Slovenije. 

6. Izreden pomen za naše delavce na začasnem delu v tu- 
jini imajo informacije v zvezi s političnim, družbenim in go- 
spodarskim stanjem in razvojem v domovini. Zato je potreb- 
no urediti financiranje in urejanje informacijskega tiska na 
podlagi usklajenih interesov vseh zainteresiranih, kot so 
samoupravne interesne skupnosti za zdravstvo, socialno var- 
stvo, RTV, časopisi to založništva, banke, skupnosti za zapo- 
slovanje itd. 

7. še naprej je potrebno pospeševati samoorganiziranje 
naših delavcev v tujini v klube in društva. Težišče delovanja 
naj bi bilo v večji meri kot doslej v političnem, kulturnem 
in prosvetnem osveščanju delavcev, pa tudi v širšem pove- 
zovanju in tesnejšem sodelovanju klubov in drugih oblik 
samoorganiziranja z domačimi krajevnimi skupnostmi, z 
organizacijami združenega dela, s temeljnimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, z občinami, itd. Dejavnost klubov 
bi morala biti v mnogo večji meri usmerjena tudi v izobra- 
ževanje kadrov. 

8. Izobraževanje oziroma dopolnilno šolanje otrok delav- 
cev v tujini je v naši ustavni ureditvi obveznost republike. 
Dopolnilno šolanje otrok delavcev v tujina to financiranje 
tega šolanja je potrebno dograjevati prek ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnosti za vzgojo in izobraževanje, 
zlasti prek njihovih temeljnih skupnosti. 

9. Pri urejanju vprašanj, ki se nanašajo na delovno- 
pravno varstvo ter zaščito statusnih vprašanj naših držav- 
ljanov na začasnem delu v tujini, je pomembna pomoč di- 
plomatsko-konzularnih predstaništev SPR Jugoslavije. Prav 
tako pa je ta pomoč potrebna tudi pri vseh oblikah organizi- 
ranja naših državljanov, pri šolanju mlade generacije in 
strokovnem usposabljanju odraslih. 

10. Potrebno je usklajeno delovanje vseh dejavnikov, ki 
so dolžni izvajati dogvorjene naloge za reševanje problemati- 
ke naših delavcev na začasnem delu v tujini. Dopolnijo, 
sprejmejo in predvsem konkretizirajo naj programe za izva- 
janje sklepov priporočil Skupščine SR Slovenije iz leta 1976 
za reševanje problematike naših delavcev, zaposlenih v tu- 
jini in za postopno vračanje delavcev iz tujtoe in za njihovo 
ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki izvajanja Družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978 

Na podlagi 122. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja ta o družbenem planu Jugoslavije ter na pod- 
lagi 335. člena, 342. člena ta 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije Je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije dne   sprejela 

RESOLUCIJO 

o politiki izvajanja Družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978 

1. KLJUČNE NALOGE PRI URESNIČEVj 
SLOVENIJE V LETU 1978 

Naloge pri uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1978 izhajajo iz ciljev, dogovorjenih v družbenem pla. 
nu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, nalog iz dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in ugotovitev iz 
analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 
in 1977 ter drugih analitskih gradiv. Na osnovi tendenc in 
problemov na prehodu v 1978 ter ocen možnosti družbeno- 
ekonomskega razvoja v letu 1978 so se s to resolucijo delovni 
ljudje in občani v SR Sloveniji dogovorili, da bodo zastavili 
naloge v letu 1978 tako, da bi dosegli preokret v politiki uve- 
ljavljanja z družbenim planom opredeljenih kvalitet v gospo- 
darstvu. Z novimi sistemskimi rešitvami so podani pogoji, 
da postane odločanje o pridobivanju in razporejanju dohod- 
ka vse bolj oblika neposredne aktivnosti delavcev v združe- 
nem delu. Uveljaviti je treba takšno politiko in ukrepe, ki 
bodo spodbujali delavce v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, da svoje napore usmerijo v racionalnejše 
gospodarjenje z minulim in tekočim delom, v štednjo ta v 
čimbolj učinkovito uporabo materialnih in finančnih sred- 
stev za delo in razvoj. S krepitvijo materialne osnove zdru- 
ženega dela bodo ustvarjeni tudi bistveni pogoji za učinkovi- 
tejše razporejanje in delitev dohodka ta takšno združevanje 
dela in sredstev, ki bo spodbujalo kvaliteto dela na vseh 
področjih družbene reprodukcije ta zagotavljalo stabilnejše 
pogoje za delo in življenje. Politika v letu 1978 mora biti 
odločno naravnana v to smer. 

V tej zvezi bodo pri uresničevanju družbenega plana v 
ospredju naslednje naloge: 

— intenziviranje procesa preobrazbe pri organiziranju de- 
lovnih ljudi v temeljnih ta drugih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skup- 
nostih ta urejanje samoupravnih odnosov na ustavnih os- 
novah; 
  nadaljevanje procesa konstituiranja temeljnih bank ta 

ustanavljanje internih bank, s čimer se bo vse bolj zagotav- 
ljala prevladujoča vloga združenega dela v organizaciji ta 
usmerjanju denarnih tokov družbene reprodukcije za prera- 
ščanje do sedaj prevladujočih kreditnih odnosov v dohod- 
kovne odnose na podlagi združevanja dela ta sredstev; 
 povezovanje proizvodnih organizacij združenega dela ta 

organizacij združenega dela za promet blaga ta storitev na 
novih družbenoekonomskih osnovah t okviru »kupnega pri- 
hodka; 

DRUŽBENEGA PLANA SR 

— hitrejše povezovanje organizacij združenega dela * 
družbenih dejavnosti z ograniizaoijami združenega deda v mar 
terialni proizvodnji ta povečanje vpliva družbenih dejavnosti 
na rast družbene produktivnosti dela; 

— intenzivnejše povezovanje na dohodkovnih osnovah ■ 
organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokra- 
jinah, zlasti še v gospodarsko manj razvitih republikah ta 
avtonomni pokrajini Kosovo; 

— uveljavljanje delegatskih odnosov v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti in političnih organizacijah; 

— nadaljnja izgradnja skladnejše gospodarske ta druž. 
bene strukture v skladu z usmeritvami družbenega plana, 
zlasti na tistih področjih, kjer v prvih letih izvajanja druž- 
benega plana niso bila dosežena z družbenim planom pred. 
videna gibanja (prometna infrastruktura, hrana, nekatera po- 
dročja strojegradnje in surovinske osnove ter usmerjeno iz- 
obraževanje in učinkovitejši razvoj ter uveljavljanje razisko. 
valnega dela) ter proizvodnja ni bila prilagojena družbenim 
potrebam in zahtevam tujega in domačega tržišča; 

— vsi investitorji bodo glede na manjši obseg domače, pa 
tudi dodatne tuje akumulacije od predvidene, ponovno pregle- 
dali svoje investicijske programe, tako na področju dejav- 
nosti posebnega pomena kot tudi na vseh ostalih področjih. 
Na tej osnovi se bodo v skladu s sistemom kontinuiranega 
planiranja odločili za preložitev oziroma podaljšanje tistih 
programov, za katere ni moč izdelati konstrukcije financi- 
ranja, ter združili razpoložljiva sredstva za izvajanje najbolj 
nujnih nalog z vidika prioritet, dogovorjenih z družbenim 
planom; 

— nadaljnje vključevanje v mednarodno menjavo in iz- 
boljšanje plačolno-bilančnega položaja republike s povečanjem 
izvoza blaga ta storitev nad stopnjo rasti proizvodnje, z 
ustreznejšo regionalno usmeritvijo ter z zmanjševanjem 
uvozne odvisnosti. S povečanjem tovoza je treba zagotoviti 
možnosti takega uvoza, ki bo po oibsegu ta strukturi omogo- 
čil predvideno dinamično rast ta stabilnejša razmere na 
trgu; 

— krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti 
organizacij združenega dela na osnovi povečane produktivno- 
sti dela ta uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi sred- 
stvi ta počasnejšega naraščanja proizvodnih stroškov ter za. 
to« od rasti celotnega prihodka; 

— hitrejše povečanj« čistega dohodka organizacij »druže- 
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nega dela v materialni proizvodnji na osnovi počasnejše ra- 
sti sredstev skupnih potreb ter drugih obveznosti od rasti 
dohodka; 

— večjo udeležbo sredstev za razširitev materialne osno- 
ve dela ter počasnejše naraščanje osebnih dohodkov in sred- 
stev za skupno porabo na ravni temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela povsod, kjer je bila rast osebnih dohodkov ne- 
usklajena z rastjo čistega dohodka in rastjo produktivnosti 
dela oziroma s kriteriji družbenih dogovorov to samouprav, 
nih sporazumov; 

— povečanje družbeno-ekonomske pobude za višjo pro- 
duktivnost dela in izboljšanje upravljanja to gospodarjenja 
c minulim delom; 

— nadaljnje izboljševanje in skladnejši razvoj delovnih 
in življenjskih razmer delavcev in občanov na temelju dogo- 
vorjenih meril za uresničevanje enotnih, skupnih oziroma 

vzajemnih in dopolnilnih programov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbenih dejavnosti. To bo doseženo z 
doslednejšim in hitrejšim uresničevanjem prednostnih nalog 
in dejavnosti ter z uveljavitvijo novih sistemskih osnov 
svobodne menjave dela v letu 1978; 

— ustvarjanje ugodnejših pogojev za izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije,, tako da bo rast cen to življenjskih 
stroškov nekoliko nižja kot v letu 1977; 

— večja aktivnost pri ustvarjanju pogojev za hitrejši 
razvoj inanj razvitih in manj razvitih obmejnih območij v 
SR Sloveniji; 

— smotrnejša uporaba prostora to upoštevanje potreb 
po zavarovanju to urejanju človekovega okolja; 

— izpopolnjevanje to dograjevanje družbenega sistema 
informiranja, zlasti glede prikazovanja celovitosti tokov druž. 
bene reprodukcije. 

2, MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V LETU 1978 

Doseženi razvoj v letu 1977 in prisotne tendence na pre- 
hodu v leto 1978 kažejo, da bo ob nadaljevanju naporov za 
stabilizacijo, intenzivnejšem uveljavljanju kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja ter ob pravočasno sprejetih ukrepih tekoče 
ekonomske politike v letu 1978 moč doseči: 

— bolj usklajene odnose v materialni proizvodnji, pri če- 
čemer se bo povečal delež proizvodnje reprodukcijskega ma- 
teriala, polizdelkov, strojev in riaprav; 

— rast industrijske proizvodnje za okoli 7 odstotkov in 
kmetijske proizvodnje za okoli 3,5 odstotka, rast družbenega 
proizvoda celotnega gospodarstva za okoli 6 odstotkov. Ta- 
ko bo v letu 1978 družbeni proizvod SR Slovenije po oce- 
nah znašal okoli 140 milijard dinarjev oziroma okoli 78 tisoč 
dinarjev na prebivalca; 

— rast zaposlenosti v združenem delu največ do 3 od- 
stotke; na izpraznjenih in novih delovnih mestih se bo za- 
poslilo okoli 40 tisoč delavcev, od tega na novih delovnih 
mestih okoli 22.000. Ob tetm bo produktivnost dela v združe- 
nem delu porasla za okoli 3 odstotke in bo tako dosežena 

okoli 52-odstotna udeležba produktivnosti dela v prirastu 
družbenega proizvoda. Zaposlovanje bo intenzivnejše v manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih in restriktivnej- 
ša v območjih, kjer ni razpoložljivih delovnih virov; 

— rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega za oko- 
li 2 odstotka, s tem da se v interni delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke zagotovi hitrejša rast osebnih dohodkov, ki so 
rezultat bolj produktivnega individualnega dela in boljše upo. 
raba družbenega minulega dela; 

— rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za 
Okoli 7 odstotkov, tako da bodo udeležene y družbenem pro- 
izvodu z okoli 20 odstotkov; 

— povečanje izvoza blaga za okoli 8 odstotkov in tako 
povečanje uvoza blaga, ki bo zagotovilo okoli 62-odstotno po. 
kritje uvoza blaga z izvozom bfega'; 

— takšna gibanja v proizvodnji ta na tržišču, da bo ob 
selektivnem in postopnem odpravljanju najbolj izrazitih ne- 
sorazmerij rast cen to življenjskih stroškov2 nekoliko pod 
rastjo, doseženo v letu 1977; 

3. TEMELJNE NALOGE NA PODROČJU USTVARJANJA CELOTNEGA PRI- 

HODKA, RAZPOREJANJA DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA TER OBLIKO- 

VANJA SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE, SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO 

3.1. Osnovni pogoj za hitrejšo gospodarsko rast in nara- 
ščanje produktivnosti dela ter na tej osnovi večjega celot- 
nega prihodka in dohodka je hitrejše in učinkovitejše uve- 
ljavljanje kvalitetnih dejavnikov razivoja. 

Pri tem gre zlasti za: 
— učinkovitejšo izrabo materialnih to drugih proizvodnih 

pogojev; 
— večjo uporabo znanja in raziskovalnih dosežkov v go- 

spodarstvu to družbenih dejavnostih; 
— spodbujanje novatorstva, ianajditeljstva in drugih ob. 

lik Inventivnega dela ter tehničnih izboljšav, ki se kažejo v 
povečanju celotnega prihodka oziroma zmanjševanju materi- 
alnih in drugih proizvodnih stroškov; 

— posodabljanje organizacije in metod dela pri porabi, 
upravljanju in razpolaganju z družbenimi sredstvi; 

— celovitejšo preosnovo obstoječega sistema materialne 
ki moralne spodbude za delo; 

— prisvajanje osebnih dohodkov po rezultatih živega in 
minulega dela glede na količino in kvaliteto dela, prispevek 
k ustvarjanju dohodka in rezultate pri upravljanju s sred- 
stvi; 

— racionalnejše zaposlovanje v skladu z možnostmi za 
zagotavljanje življenjskih in delovnih pogojev delavcev to 
uveljavljanje sprejetih načel kadrovske politike, razvijanje 
usmerjenega izobraževanja in stalnega izobraževanja ta izpo- 
polnjevanja ob delu ter ustvarjanje temeljnih pogojev za kul- 
turno življenje delovnih ljudi. 

3.2. Uspešnejše obvladovanje celotne družbene reproduk- 
cije s strani samoupravno organiziranih delavcev v ndruže- 

nem delu zahteva temeljitejše spremljanje vseh elementov ce- 
lotnega prihodka in finančnih tokov na vseh ravneh odloča- 
nja in sporazumevanja. 

Za ustvarjanje boljših pogojev za odločanje delavcev ▼ 
združenem delu glede pridobivanja celotnega prihodka ter 
ustvarjanja, razporejanja in porabo dohodka bodo vsi no- 
silci družbene reprodukcije zagotovili hitro ta učinkovito iz- 
vajanje novih sistemskih zakonov. 

Dosledno uveljavljanje ta uresničevanje določil zakona o 
združenem delu pri vseh odločitvah ta razporejanju dohod- 
ka, zlasti pa na področju svobodne menjave dela, bo pripo. 
moglo tudi k odpravljanju anticipirane porabe. 

3.3. V letu 1977 je bil dosežen napredek v materialnem 
razvoju in pri strukturnih spremembah, ni pa bila dosežena, 
zadovoljiva stopinja skladnosti med gibanji sredstev za oseb- 
ne dohodke, skupno in splošno porabo in dohodkom. Preko- 
račena so bila predvsem razmerja pri razporejanju dohodka 
na sredstva za osebne dohodke in sredstva za tiste oblik« 
skupne porabe, ki se oblikujejo odvisno od osebnih dohod- 
kov, medtem ko se sredstva za prednostne dejavnosti, ki 

10snutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega pisma Ju- 
goslavije v letu 1978 predvideva, da bo v letu 1978 doseženo v celotai 
Jugoslaviji okoli 60 odst. pokritje uvoza i izvozom. Ob tem naj bi so 
izvoz povečal za 6 odst., obseg uvoza pa naj bi ostal enak, kot je 
bil v letu 1877. 1 Ocene rasti cen izhajajo iz predpostavke, da se bodo v letu 1978 
bolj intenzivno uveljavljali kvalitetni dejavniki razvoja in da gibanj« 
cen na svetovnem tržišču ne bo bistveno odstopalo od dosedanjih ocen. 

Ce se bo v letu 1978 obseg in višina kompenzacij za osnovna živila 
bistveno »prememl, bo rast življenjskih »troSkov višja tooi v I«tu 1877. 
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se oblikujejo iz dohodka, niso realizirala v obsegu, kot to 
predvideva družbeni plan; sredstva za razširitev materialne 
osnove dela pa so rasla počasneje od rasti dohodka. V letu 
1978 in v naslednjih dveh letih je za/to treba postopoma 
uskladiti temeljna razmerja pri razporejanju dohodka z 
usmeritvami družbenega plana5, in to predvsem z aktivnej- 
šo vlogo družbenih dejavnosti pri povečevanju družbene pro- 
duktivnosti dela. 

3.4. Razpoložljiva sredstva za zboljSevanje to razširja- 
nje materialne osnove dela in razporejanja dohodka, preliva- 
nje sredstev iz osebne, skupne in splošne porabe skupaj s 
pnilivćm neto inozemskih sredstev4 ne omogočajo uresniče- 
vanje vseh razvojnih usmeritev, sprejetih v dogovoru o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije. 

Zato bodo nosilci investicijskih odločitev usmerili razpo- 
ložljiva sredstva predvsem v dokončanje že začetih objektov 
zlasti v dejavnosti skupnega pomena. Na osnovi pregleda 
dosedanjega izvrševanja nalog bodo podpisniki dogovora o 
temeljito družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 realno ocenili možnosti dotoka sredstev na osnovi seda- 
njega instrumentaiuja in združevanja sredstev po samouprav- 
nih sporazumih ali skupnih vlaganjih ter v skladu z zagoto- 
vljenim dotokom sprejeli tudi selekcijo razvojnih programov, 
(katerih izgradnja naj bi se začela do leta 1980. 

Pri izgradnji novih objektov bodo nosilci investicijskih od- 
ločitev uveljavili kriterije -investiranja, sprejete s stabiliza- 
cijsko politiko to s srednjeročnimi plani, zlasti z vidika nji- 
hove usklajenosti z materialnimi bilancami in usmeritvami na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, Odločitve pri inve- 
sticijah bodo izhajale iz realnih konstrukcij predračunskih 
vrednosti ta realno ocenjenih osnov to stopenj pri združe- 
vanju sredstev po samoupravnih sporazumih. 

Za usmerjanje razpoložljivih sredstev v hitrejše aktivira- 
nje že začete izgradnje in v selekcijo novih programov, ki 
ustrezajo sprejetim razvojnim kriterijem, bo treba: 

— s selektivnimi krediti to združevanjem sredstev^ uprav- 
ljalcev poslovnih bank povečati možnosti za kreditiranje plas- 
maja izdelkov domače strojegradnje, da bi olajšali nadome- 
ščanje tuje opreme zlasti iz držav, s katerimi imamo največ- 
ji primanjkljaj v plačilni bilanci; _ 

— tuje finančne kredite to dinarsko protivrednost tujin 
kreditov koristiti v skladu z nalogami družbenega plana, 
predvsem za hitrejše aktiviranje že začetih investicij; 

— prirast sredstev Poštne hranilnice uporabiti za dopol- 
nilno kreditiranje potreb gospodarstva v skladu z določili 
družbenega dogovora o uporabi sredstev hranilnih vlog in 
drugih sredstev občanov; _ 

— sredstva na vpogled družbenopolitičnih skupnosti, izlo- 
čena na računu pri NB, koristiti kot vir kratkoročnega po- 
tenciala za selektivno usmerjanje kratkoročnih kreditov bank 
v okviru racionalne politike vlaganj v zaloge to hitrejšega 
obračanja , že dosežene ravni zalog; 

— vzpostaviti sistem stalnega infomiranja gospodarsva to 
družbenih dejavnosti o možnostih, rokih to drugih pogojih 
nabave opreme iz vzhodnoevropskih držav to držav v razvo- 
ju, še zlasti za opremo, ki po tehnoloških to ekonomskih 
kriterijih ne zaostaja za opremo iz zahodnih držav; 

— odpravljati vzroke zamud pri pripravi investicijska 
dokumentacije in racionalizirati število potrebnih soglasij in 
dovoljenj, predvsem s pospešeno pripravo prostorskih plan- 
skih dokumentov to razvijanjem predinvesticijskih študij to 
dokumentacije. 

* V družbenem planu se predvideva, da bodo sredstva za razreši- 
tev materialne osnove združenega dela rasla hitreje od rasti dohodka, 
sredstva za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb pa v 
prvih dveh letih počasneje od rasti dohodka. Ker Je analiza celovita 
porabe v letu 1976 in 1977 pokazala, da se v prvih dveh letih ta usme- 
ritev ni uresničevala, je potrebno to usmeritev intenzivneje izvajati v 
prihodnjih treh letih. # , 4 Dogovarjanje med republikami in pokrajinama o kriterijih un ko- 
riščenju tujih sredstev je še v teku. Dogovor je zelo pomemben za 
materialne odnose, predvidene s planom, kar pomeni, da bodo odnosi 
v strukturi in obsegu proizvodnje lahko dokončno opredeljeni šele, ko 
bo ta dogovor sprejet. Sedanje variante dogovora o kriterijih za us- 
merjanje in koriščenje tujih dopolnilih sredstev kažejo, da bi SR Slo- 
venija v celotnem petletnem obdobju lahko razpolagala po najnižji va- 
rianti za dobro polovico, po najvišji varianti pa z oikali tremi četrtinami 
predvidenih tujih sredstev m tovestict]*, « katerimi smo računali ob 
spreljeimamju družbenega plan«. 

3.5. Pri razporejanju dohodka in čistega dohodka t le- 
tu 1978 bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 
la materialne proizvodnje ter drugih organizacijah to skup- 
nostih upoštevali, da naj: 

— sredstva za osebne dohodke prisvajajo v okviru 
ustvarjenega dohodka tako, da bodo v globalu naraščala za 
10 odstotkov počasneje od rasti dohodka. V tem okviru bo- 
do s samoupravnimi sporazumi zagotovili tako delitev sred- 
stev za osebne dohodke, ki bo ustrezala prispevku posamez- 
nega delavoa k ustvarjanju dohodka; 

— pri ugotavljanju poslovnega uspeha ob polletju to v 
devetih mesecih bodo preverjali v okviru začasne delitve do- 
hodka, ali se ta razporeja v skladu s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih njihovih planov in v skladu s samouprav- 
nimi sporazumi o razporejanju čistega dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke oziroma v skladu z razmerji, do- 
govorjenimi s to resolucijo, ter v primeru odstopanja prou- 
čili vzroke to ukrepali, da zagotovijo dogovorjena razmerja; 

— sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb rastejo po- 
časneje od rasti dohodka, tako da bo v prihodnjih treh le- 
tih skupaj združevanje sredstev iz dohodka za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb usklajeno z usmeritvami družbenega pla- 
na tako po skupnem obsegu kot tudi glede hitrejše rasti 
sredstev za dogovorjene prednostne naloge, zlasti na področ- 
ju usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega dela to kultu- 
re. Pri uresničevanju te usmeritve bodo tiste samoupravne 
interesne skupnosti, ki so v letih 1976 in 1977 prekoračile 
obseg dogovorjenih sredstev ali ga niso dpsegle, le-te pora- 
čunalo v obdobju 1978—1980. 

V samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejav- 
nosti bo najkasneje do konca leta 1978 uveljavljen tak sistem 
svobodne menjave dela, ki bo delavcem v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela že z letom 1979 omogočal, da bodo 
na začetku leta poznali celoletne obveznosti, ki jih nalaga 
uresničevanje dogovorjenih programov. Delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela v materialni proizvodnji bodo 

-ob letnem ugotavljanju poslovnega uspeha usklajevali dogo- 
vorjene obveznosti do pokrivanja programov z doseženim do- 
hodkom v skladu s sprejetimi samoupravnimi sporazumi ta 
skladno z opravljenim delom v družbenih dejavnostih. 

3.6 Delavci v združenem delu bodo ob pomoči poslovod- 
nih organov, strokovnih institucij to družbenopolitičnih or- 
ganizacij v organizacijah združenega dela čimprej izpeljali 
iz osnov družbenoekonomskih odnosov ustrezne instrumente 
za razporejanje skupnega prihodka, skupnega dohodka, do- 
hodka to svobodne menjave dela, za razporejanje čistega do- 
hodka 1» namenu porabe to delitvi sredstev za osebne do- 
hodke, kriterije in merila za ugotavljanje delovnega prispev- 
ka delavcev, normative in standarde stroškov, normative za 
presojo družbene produktivnosti živega dela in za presojo 
gospodarske učinkovitosti gospodarjenja z minulim delom to 
instrumente za izvajanje razmerij, dogovorjenih s plani. 

3.7. Skupne komisije udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov in sindikati bodo ugotavljali na osnovi periodičnih ob- 
računov vzroke nesorazmerij in pozvali udeležence, da jih 
uskladijo, pri čemer je treba posvetiti še posebno pozornost 
organizacijam združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 

= Skupščine občin bodo v okviru družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic to družbene lastnine sprejemale začasne 
ukrepe, če bodo ugotovile, da je organizacija združenega dela 
oškodovala družbene interese, ker bistveno odstopa od osnov 
in meril, ki jih določa samoupravni sporazum to tako po- 
vzroča z delitvijo motnje v tokovih družbene reprodukcije. 

V letu 1973 bodo sindikati, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije to skupne komisije udeležencev samoupravnih spo- 
razumov proučili vlogo, mesto in vsebino samoupravnih spo- 
razumov dejavnosti. 

3.6. Oblikovanje sredstev za splošno porabo se bo giba- 
lo v odvisnosti od doseženega dohodka. 

V proračunu se bo obseg sredstev glede na prenos nalog 
to odgovarjajočih virov sredstev spremenil tako, da bodo: 
  povečana sredstva v republiškem proračunu za izpla- 

čilo -kompenzacij za kmetijske to prehrambene proizvode po 
dogovorjeni enotni listi; 
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— povečana sredstva v republiškem proračunu za flnan. 
ciranje tistih nalog, ki jih je po sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobja 1976—1980 sprejela Skupščina SR 
Slovenije in predstavljajo dodatno obveznost republiškega 
proračuna; 

— zmanjšana sredstva za prenos nalog in ustreznih virov 
sredstev iz splošne porabe na samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Stopnje posebnega prometnega davka se bodo postopo- 
ma glede na možnosti prilagodile določilom v letu 1977 spre- 
jetega dogovora republik in avtonomnih poikrajin. 

4. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Tekoča ekonomska politika na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino in napori združenega dela bodo ob uve- 
ljavljanju novih odnosov in sistemskih rešitev na tem po- 
dročju v letu 1978 usmerjeni v pospeševanje izvoza blaga 
in storitev, v selektivno omejevanje uvoaa ter v izboljša- 
nje regionalne usmerjenosti blagovne menjave s tujino, tako 
da bi zaustavili neugodne tendence zunanjetrgovinske me- 
njave, prisotne v letu 1977 ter nadaljevaJli s pozitivnimi 
premiki iz teta 1976. 

4.1. Na osnovi sprejete projekcije plačilno in devizmobi- 
lančnega položaja republike v enotni projekciji plačilne in 
devizne bilaince Jugoslavije, pripravljene po medrepubliško 
dogovorjeni metodologiji, bodo članice v Samoupravni inte- 
resni skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
sklenile samoupravni, sporazum O merilih, pogojih, načinih 
in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga 
in storitev ter odliva deviz ter samoupravni sporazum o 
merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s 
tujino. 

4.2. izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Samouprav- 
na interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
jino si bosta prizadevala, da se čimprej sprejme ustrezna 
usklajena devizna politika, zlasti pa politika pospeševanja 
in spodbujanja izvoza blaga in storitev, politika uvoza, za- 
ščite domače proizvodnje, politika realnega tečaja dinarja 
in deviznih rezerv, kreditnih odnosov s tujino ter piačilmo- 
bilančnih omejitev. 

SR Slovenija se bo zavzemala za to, da se: 
— čimprej sprejme samoupravni sporazum o pospeše- 

vanju izvoza blaga in storitev v Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odnose s tujino in da so v sklad 
za pospeševanje izvoza v skupnosti Jugoslavije usmerijo 
radostna sredstva, oblikovana iz uvoznih dajatev, za nje- 
govo izvajanje. Ta sklad naj deluje kot sklad združenega 
dela za pospeševanje izvoznega gospodarstva; 

— v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije na podlagi 
enotnih meril v samoupravnih sporazumih o merilih, po- 
gojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obse- 
ga uvoza blaga in storitev ter odliva deviz, ki jih skle- 
pajo skupnosti republik in pokrajin, prvenstveno zagotovi 
nemotena preskrba z deviznimi sredstvi za uve« surovin in 
reprodukcijskega materiala tistim organizacijam združenega 
dela, ki trajneje povečujejo izvoz blaga in storitev, večajo 
devizni priliv in s tem zmanjšujejo deficit v plačilnobilanč- 
nem in deviznobilančnem položaju (republike, bodisi s sa- 
mostojnim opravljanjem poslov, bodisi z ustvarjanjem skup- 
nih rezultatov dela v dohodkovnem sistemu medsebojne 
proizvodnje, prometne in storitvene soodvisnosti v SR Slo- 
veniji in SFR Jugoslaviji; 

— pri razporejanju uvoza opreme poleg dogovorjenih 
prioritet dejavnosti zagotovi prednost razvoju tudi tisti 
predelovalni industriji, ki bo z rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo proizvodnje prispevala k trajnemu večanju deviznih 
prihodkov; 

— pri najemanju kreditov v tujini v samoupravnem 
sporazumu o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih 
odnosov s tujino poleg dejavnosti, ki imajo prioriteto v 
družbenem planu, daje prednost tudi tistim naložbam, ki 
prispevajo k povečanju izvoza, smotrni nadomestitvi uvoza 
to h krepitvi ekonomskih odnosov z državami v razvoju; 

— izjvoBne dejavnosti še nadalje opro&čajo plačila davka 

V republiškem proračunu bodo zagotovljena dopolnilni 
sredstva za tiste proračune občin, ki Jim lastni viri na osno. 
Vi sprejetih, kriterijev in meril ne zadoščajo za izpolnjevanj* 
z ustavo in zakoni opredeljenih nalog. 

Bri obdavčevanju dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela bodo zadržani dosedanji elementi obdavčenja dohod- 
ka, vključno s sprejetimi opredelitvami davčnih oprostitev in 
olajšav. 

Potrebe po proračunskih sredstvih v letu 1978 bodo hkra- 
ti z varčevalnimi ukrepi zahtevale tudi povečano dodatno 
obdavčevanje občanov. 

na dohodek za tisti del proizvodnje te storitev, M Je bil 
realiziran na zunanjih trgih; 

—• s sporazumom bank usmerja večja sredstva za kre- 
ditiranje tekočega izvoza blaga in storitev, za pripravo pro- 
izvodnje za izvoz kot tudi za kreditiranje izvoza opreme 
in ladij ter za izvajanje investicijskih del v tujini; 

— še nadalje zagotavlja ustrezno reeskon tiran je kredi- 
tov bank za realizacijo tekočega izvoza blaga in storitev te 
za pripravo proizvodnje za izvoz; 

— uvedbo ustreznejših ekonomskih in drugih stimulacij 
za učinkovitejši razvoj tujskega turizma in drugih oblik 
neblagovnega deviznega priliva. 

4.3. SR Slovenija bo intenzivno sodelovala v okviru fe- 
deracije pri uresničevanju sklepov in akcijskega programa 

konference neuvrščenih držav in drugih dogovorov ne- 
uvrščenih držav in dežel v razvoju. Organizacije združenega 
dela bodo s konkretnimi programi, z večjim združevanjem 
sredstev za pospeševanje vsestranskega sodelovanja z deže- 
lami v razvoju, z dolgoročnejšim sodelovanjem preko viš- 
jih oblik gospodarskega sodelovanja intenzivirale menjavo 
s temi deželami. 

4.4. V skladu z vsebino sklepov in stališč o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi drža- 
vami se bodo organizacije združenega dela, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino, republiški upravni organi, poslovna 
banke ter skupščine obmejnih občin zavzemale za: 

— pospeševanje rednega poteka in izboljšanje pogojev 
gospodarskega sodelovanja po obmejnih blagovnih sporazu- 
mih in sejemskih aranžmajih z Italijo, Avstrijo in Madžar- 
sko v skladu s sklenjenimi dogovori s temi državami ter 
v tem okviru zlasti za pospeševanje višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja; 

— nadaljevanje razvijanja sodelovanja v okviru Tržaškega 
in Goriškega sporazuma o maloobmejnem blagovnem pro- 
metu v skladu z navedenim skupščinskim dokumentom ta 
vsebino Ossmskih sporazumov ter pri tem zlasti za pospe- 
ševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja; 

— sklenitev ustrezmega sporazuma o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju z Avstrijo; 

— ustrezno dopolnitev obstoječih predpisov v okviru ve- 
ljavnega zunanjetrgovinskega in deviznega sistema v smislu 
že danih predlogov za področje obmejnega gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami. 

4.5. V skladu z dogovorom zveznega, republiškega ln pri* 
stojnih občinskih izvršnih svetov o opravljanju poslov t 
zvezi z upravljanjem proste cone v Sežani bodo intenzivi- 
rane priprave za ustanovitev poslovne skupnosti ali druga 
oblike samoupravnega povezovanja zainteresiranih organiza- 
cij združenega dela za poslovanje v coni. 

4.6. V okviru medrepubliškega dogovora o kriterijih te 
usmerjanju koriščenja tujih kreditnih sredstev po republi. 
kah in pokrajinah se bo SR Slovenija zavzemala za zago- 
tovitev predvidenega obsega zadolževanja v tujini. 

4.7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost Slov* 
nije za ekonomske odnose s tujino in zainteresirane bančna 
organizacije bodo sklenili družbeni dogovor o usmerjanju 
vlaganj sredstev tujih oseb v domače organizacije združe- 
nega dela o usmerjanju dolgoročno proizvodne kooperacija, 
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poslovno tehničnega sodelovanja s tujino ter o odstopanju 
in pridobivanju tehnologije. 

4.8. Skupščina SR Slovenije bo na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije sprejela temeljne usmeritve za organizi- 
ranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže kadrov doima in v 
tujini, ki bodo služile kot osnova za delo koordinacijskega 
odbora za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle 
zunanjetrgovinskega prometa. 

4.9. Republiški komite za družbeno planiranja ta infor- 
macijski sistem bo v sodelovanju z drugimi pristojnimi orga- 
ni in organizacijami čimprej pristopil k izdelavi predloga 
za spremembe informacijskega sistema in evidenc na po 
dročju ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo omogočal« 
celovito spremljanje dejanskih tokov ekonomskih odnosoi 
s tujino. 

5. TRŽIŠČE IN CENE 

Za nadaljevanje sprejete politike ekonomske stabilizacija 
bo v letu 1978 potrebno nadaljevati z napori za omejeva- 
nje- stopnje inflacije. Izdelati in postopno uveljavljati bo po- 
trebno nove sistemske rešitve na področju tržišča in cen 
ter prilagajati mehanizme ekonomske politike za pravoča- 
sno ukrepanje ob močnejših nihanjih v svetovnem in do- 
mačem gospodarstvu. 

5.1. Uresničevanje politike cen bo slonelo na novem za- 
konu o sistemu in družbeni kontroli cen. V skladu s teim 
pa bodo tudi republika in občine sprejele ustrezne predpi- 
se s področja cen. Politika cen se bo opredeljevala in iz- 
vajala z družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in 
samostojnimi odločitvami organizacij združenega dela, upo- 
števaje objektivne ekonomske zakonitosti. 

5.2. Tekoča ekonomska politika na področju tržišča in 
cen ter napori združenega dela bodo usmerjeni v krepitev 
stabilnosti tržišča in cen in v zagotavljanje takšnih po- 
gojev, da bo splošna rast cen, kakor tudii rast cen proiz- 
vajalcev industrijskih izdelkov, cen na drobno in cen živ- 
ljenjskih potrebščin5 nekoliko pod doseženo rastjo v letu 
1977. Vsi nosilci politike cen bodo pri odločanju o obliko- 
vanju cen izdelkov in storitev izhajali iz tega, da mora 
biti povečani dohodek predvsem rezultat večje produktivno- 
sti dela, večje učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja, 
boljše organizacije dela in večjega obsega proizvodnje ter 
boljšega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti. 

SR Slovenija si bo v okviru federacije prizadevala za 
skladnejše odnose med cenami izdelkov in storitev, hkrati 
pa bodo pristojni republiški in občinski organi v okviru 
predvidene rasti cen vodila politiko diferenciranega in se- 
lektivnega reševanja problemov. 

5.3. Družbenopolitične skupnosti bodo v skladu s svo- 
jimi pristojnostmi ukrepale tako, da zagotovijo pogoje, s 
katerimi se organizacijam združenega dela omogočijo pri- 
bližno enakopravni pogoji pridobivanja dohodka na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču. V ta namen bodo družbeno- 
politične skupnosti odločno ukrepale zoper vse oblike mo- 

nopolnih dogovarjanj, zapiranja trga, Špekulacij, neupravi- 
čenega povečanja cen in podobno v prid svobodnemu pre- 
toku blaga na enotnem jugoslovanskem trgu. 

5.4. Za boljšo preskrbo občanov z osnovnimi živili, pred- 
vsem pa s kmetijskimi pridelki, bodo organizacije združe- 
nega dela, ki so nosilci preskrbe, urejale medsebojne odno- 
se na dolgoročnih in trajnejših osnovah. Pri tem jih bodo 
podpirale družbenopolitične skupnosti ter poslovne banke, 
ki bodo v mejah isvojih pooblastil stimulirale zlasti tiste 
udeležence, ki se bodo organizirali v poslovnih skupnostih 
samoupravne interesne skupnosti ali druge skupnosti za pre- 
skrbo občanov. 

5.5. Družbenopolitične skupnosti bodo vodile pri cenah 
storitev selektivno politiko, tako da stopnja rasti cen stori, 
tev ne bo višja kot v letu 1977, pri čemer bodo izvajala 
postopni prehod na ekonomske stanarine. Ob tem bodo 
družbenopolitične skupnosti, zlasti občine, hitreje razvijala 
sistem solidarnosti in subvencij na področju stanarin. Ko- 
munalne dejavnosti bodo svoje razvojne naloge uresničevala 
v večji meri z združevanjem sredstev v okviru komunal- 
nih in zemljiških skupnosti. 

V okviru sprelmemb cen proizvajalcev industrijskih pro- 
izvodov bodo imele prednost sprememba ceno električna 
energije. 

5.6. Za boljšo preskrbo občanov in pravočasno interven- 
cijo na tržišču bodo izpopolnjene stalne republiške blagov- 
ne rezerve ter izdelan program republiških tržnih rezerv. 
V prvi polovici leta 1978 bo sprejet družbeni dogovor o ob- 
likovanju republiških tržnih rezerv, hkrati bodo priprav- 
ljene ustreznejše dn celovitejše rešitve financiranja republiš- 
kih blagovnih rezerv. Tudi občine bodo v februarju 1978 
dokončno izdelale svoje programe stalnih rezerv ter v skla- 
du z njimi začele oblikovati ustrezne rezerve že v letu 1978, 

5.7. Za obvladovanje rasti življenjskih stroškov in zašči. 
to življenjskega standarda bodo tudi v letu 1978 v repu- 
bliškem proračunu zagotovljena sredstva za kompenzacij« 
pri cenah nekaterih osnovnih prehrambenih proizvodov. 

6. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 

V letu 1978 se bo povečala aktivnost za širša samo- 
upravno združevanje dela in sredstev, ki naj prispeva k 
večjim vlaganjem1 in s tem k hitrejšemu gospodarskemu 
razvoju na noanj razvitih območjih ter manj razvitih ob- 
mejnih območjih v SR Sloveniji. V zivezi s tem bodo Go- 
spodarska zbornica Slovenije in upravljale! v poslovnih ban- 
kah skupaj z organizacijami združenega dela organizirano 
sodelovali pri iniciranju projektov in samoupravnega zdru- 
ževanja sredstev s ciljem preusmerjanja naložb na manj 
razvita območja in manj razvita obmejna območja. Zato 
bodo poskrbeli za pravočasno pripravo kvalitetnih razvojnih 
programov in projektov, tako za razširitev, modernizacijo 
in preusmeritev obstoječe proizvodnje kot za izgradnjo no- 
vih objektov v skladu z dogovorjenimi usmeritvami in kri- 
teriji v družbenem planu in razvojnimi možnostmi na teh 
območjih. Pri lokacijskih odločitvah bodo dosledno upošte- 
vali usmeritev, da se nova delovna mesta odpirajo pred- 
vsem na območjih, kjer so še možnosti zaposlovanja, tudi 
z razvojem malega gospodarstva. 

1 Ce se bo v letu 1978 obseg ln viilna kompenzacij za osnova Sivila 
bistveno spremenil, bo »a« Urljcnjskllt itrotlrar rlijfc kot T Mu Wl*. 

Hitrejši gospodarski razvoj na manj razvitih območjih 
bo SR Slovenija v skladu z družbenim dogovorom o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v 
obdobju 1976—1980 pospeševala z davčnimi olajšavami. V 
proračunu za leto 1978 bo SR Slovenija namenila ... mili- 
jonov din sredstev za sofinanciranje stroškov izdelave ini- 
clalnih razvojnih programov in projektov, ki naj prispeva- 
jo k oblikovanju ustreznih razvojnih rešitev. K hitrejšemu 
odpiranju delavnih mesit na manj razvitih in manj razvitih 
obmejnih območjih bo prispevalo tudi usmerjanje 80-jod- 
stotne devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil de- 
lavcev in izseljencev za uvoz opreme investitorjem na teh 
območjih. 

Občine na nanj razvitih in manj razvitih obmejnih ob- 
močjih bodo pospeševale medsebojno sodelovanje kot tudi 
sodelovanje s sosednjimi gospodarsko močnejšimi občinami 
in informirale samoupravne nosilce o razvojnih možnostih 
na svojem območju; hkrati pa poskrbele za odpravo po- 
manjkljivosti pri odobravanju lokacij in pri drugih uprav- 
nih postopkih v svezi z realizacijo investicijskih projektov. 
Poskrbel« bodo u hitrejšo pripravo samoupravnih »porazu- 
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mov in družbenih dogovorov, ki bodo prispevali k pospeše- 
vanj« razvoja manj razvitih In manj razvitih obmejnih ob- 
močij na njihovem območju in v okviru medobčinskega so- 
delovanja. 

V letu 1978 se bo nadaljevalo uresničevanje dogovorjenih 
nalog pri razvoju gospodarske infrastrukture na manj raz- 
vitih in manj razvitih obmejnih območjih, pri čemer bo 
postopno nadoknađeno zaostajanje pri uresničevanju dogo- 
vorjenih, nalog v letih 1976 in 1977, zlasti pri razvoju elek- 
troenergetskega in PTT omrežja ter oskrbe s pitao in teh- 
nološko vodo. 

Samoupravne interesu« skupnosti družbenih dejavnosti 
bodo v skladu s srednjeročnimi sporazumi o temeljih pla- 

nov teh dejavnosti ▼ letu 1978 zagotovile solidarnostna sred- 
stva za uresničevanje enotnega programa na manj razvitih 
in manj razvitih obmejnih območjih. Poleg tega bodo so- 
delovale z združenimi sredstvi pri investicijah v objekt« 
družbenih dejavnosti, kar bo omogočilo postopno odprav- 
ljanje najbolj perečih problemov razvoja teh dejavnosti na 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih. 

Zaradi pospešitve razvoja na manj razvitih obmejnih 
območjih bo potrebno s samoupravnim sporazumom zago- 
toviti solidarnostna sredstva za hitrejši razvoj lokalnega ce- 
stnega omrežja, na področju izobraževanja pa bo zagotov- 
ljeno delovanje osnovnih šol, tudi če ne bodo Izpolnje- 
ni normativi glede števila učencev. 

7. UREJANJE PROSTORA 

V letu 1978 bodo izvršni sveti otočinskilh skupščin in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravili in uskladili 
dogovore o temeljih prostorskih planov ter skladno z do- 
govorjenimi obveznostmi, upoštevajoč celovitost odgovorno- 
sti za družbeno reprodukcijo v prostoru, pripravile svoje 
prostorske plana. 

Udeleženci v procesu prostorskega planiranja bodo za 
te naloge v letu 1978 zagotovili tudi ustrezne organizacijske, 
kadrovske in materialne pogoje. 

S prostorskimi plani in spremljajočimi dokumenti bodo 

dane osnove za reševanje nekaterih problemov prostorskega 
razvoja, zemljiške politike in varovanja človekovega okolja. 

V letu 1978 bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenija 
v okviru svojih pristojnosti začel akcijo za pospešeno ure- 
jevanje odprtih vprašanj zemljiške politike, planiranja pro- 
štora, povečevanja urbanistične discipline, učinkovitega var- 
stva kmetijskih zemljišč to varstva okolja. Proučil bo ne- 
katera vprašanja zemljiške politike in predlagal rešitve, ki 
bodo prispevale k večjemu poenotenju ta učinkovitosti po- 
litike na tem področju. 

8. VARSTVO OKOLJA 

Zaradi zavarovanja naravnih in krajinskih vrednot bo 
Izvršni svet pripravil ustrezne zakonske predloge. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo skupaj 
z Republiškim komitejem za varstvo okolja in z Razisko- 
valno skupnostjo Slovenije analiziral učne in študijske pro- 
grame z vidika vključevanja splošnega in specialnega zna- 
nja o preprečevanju onesnaževanja okolja. 

Republiški komite za varstvo okolja bo skupaj % Razi- 
skovalno skupnostjo Slovenije in ustreznimi organi Gospo- 
darske zbornic« Slovenije nadaljeval prizadevanja za sani- 
ranje nekaterih problemov v človekovem okolju. V ita na- 
men bodo dopolnjeni tudi nekateri dolgoročni raziskovalni 
projekti. 

Republiški komite za varstvo okolja bo skupaj ■ pri- 
stojnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi nadaljeval 
prizadevanja za uvedbo opazovalnega sistema za probleme 
okolja (monitOring) v SR Sloveniji in v leta 1978 predlo- 
žil projekt razvoja tega sistema ter koncepcijo ustrezne 
informacijsko dokumentacijske službe skladno s principi 
INDOK dejavnosti. Nosilci družbenega planiranja bodo svoje 
planske dokumente postopoma dopolnjevali z elementi zar 
ščite okolja ter se za skupne naloge s tega področja dogo- 
varjali s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. 

V okviru federacije si bo SR Slovenija prizadevala za 
izpopolnjevanje zakonodaje ta ustreznih standardov ter za 
nadaljnje uresničevanje mednarodnih dogovorov s področja 
varstva okolja. 

9. NALOGE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN UPRAVNIH ORGANOV 

9.1. V okviru ustavne preobrazbe pravosodja bodo opravlje- 
ne priprave za začetek dela novih pravosodnih organov. 
Socialistična republika Slovenija in občine bodo zagotovile 
potrebne materialne in kadrovske pogoje za delo novih 
rednih sodišč in javfiih tožilstev ter poravnalnih svetov v 
krajevnih skupnostih. Sočasno z reorganizacijo rednih so- 
dišč bo v organizacijah združenega dela, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih potekal proces ustanavljanja samoupravnih so- 
dišč. Posebna pozornost bo posvečena ustanavljanju poseb- 
nih sodišč združenega dela pri samoupravnih interesnih 
skupnostih in zagotavljanju pogojev za njihovo delo. 

Na področju izvrševanja kazenskih sankcij bodo pospe- 
šena prizadevanja za zagotovitev kadrovskih in materialnih, 
zlasti pa ustreznih prostorskih pogojev, ki bodo omogočili 
uveljavljanje sodobnejših in učinkovitejših prevzgojnih me- 
tod ter zagotovitev potrebne varnosti. 

9.2. V postopku ustavne preobrazbe državne uprave bo- 
do novi zvezni in republiški zakoni v skladu s smermi raz- 
voja družbenopolitičnega sistema dograjevali vlogo upravnih 
organov ter njihovo odgovornost do delegatskih skupščin 
in družbe sploh, hkrati pa bodo ustrezneje urejali tudi 
družbenoekonomski in samoupravni pobožaj delavca t teta 
organih. 

Vzporedno z normativnim urejanjem tega področja se 
bodo tudi v letu 1978 nadaljevala prizadevanja za učinko- 
vitejše poslovanje upravnih organov z izpopolnjevanjem orga- 
nizacije in metod dela s strokovnim usposabljanjem ka- 
drov z usmeritvijo v uporabo znanstvenih dosežkov v delu 
upravnih organov ter s kadrovsko okrepitvijo. 

Pri opravljanju svojih nalog bodo upravni organi izbolj- 
šali medsebojno strokovno sodelovanje ter se tesneje po- 
vezovali z delegatsko bazo in združenim dolom. 

9.3. Delovnim skupnostim upravnih organov bo zagotov- 
ljen dohodek, ki bo delavcem teh organov omogočal, da se 
bodo njihovi osebni dohodki gibali v skladu z osebnimi 
dohodki delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežen« 
rezultate pri delu. 

Pri uresničevanju investicijskih načrtov na področju 
splošne porabe bo dana prednost tistim naložbam, ki bodo 
pospešile razširitev in izboljšanje sedanjih poslovnih prosto- 
rov republiških upravnih organov, k uporabi sodobnih sred- 
stev za delo, vključno z avtomatizacijo opravil ter s tem 
omogočale uspešnejše delo teh organov. 

Realizirane bodo tudi tiste naložbe, ki izhajajo iz ob- 
veznosti Socialistične republik« Slovenije po mednarodnih 
pogodbah, ki jih po veljavnem sistemu financirajo republik« 
tat občin«. 
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10. NALOGE PRI KREPITVI VARNOSTI IN LJUDSKE OBRAMBE 

10.1. Za zaščito socialistične samoupravne družbenopoli- 
tični ureditve, družbenega premoženja in nedotakljivosti 
ustavnih pravic človeka bo v letu 1978 sistem družbene sa- 
mozaščite v vseh njegovih vidikih kot sistem najširše druž- 
bene preventive na osnovi varnostnih ocen teh ustreznih pro- 
gramov in načrtov začel delovati v polni meri. Pri tem 
bodo posebno pozornost posvetili organiziranju in delova- 
nju delovnih ljudi in občanov v narodni zaščiti. 

Organi za notranje zadeve v republiki in občinah bodo 
v skladu s sistemom samozaščite okrepili preventivno delo- 
vanje pri zaščiti javnega reda ta miru, večji varnosti v pro- 
metu, pri preprečevanju vmešavanja t naš notranji razvoj 
z obveščevallno subverzivnimi in drugimi sredstvi ta pri za- 
ščiti družbenega premoženja in osebnega imetja občanov. 

V letu 1978 se bodo nadaljevala prizadevanja na poso- 

11. IZVAJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 
DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

11.1. Zaostriti je treba odgovornost poslovodnih, izvršil- 
nih, strokovnih ta političnih organov in organizacij za uve- 
ljavljanje novega sistema družbenega planiranja. Nosilci pla- 
niranja bodo analizirali ta z vidika določil zakona kritično 
ocenili postopke pri oblikovanju, sprejemanju ta uresniče- 
vanju svojih planov ter ugotavljali odgovornost organov ta 
oseb pri uresničevanju obveznosti, ki so jih sprejeli s sa- 
moupravnimi sporaizumi in dogovori o temeljih planov. 

Poslovanje organizacije združenega dela brez samouprav- 
no sprejetega srednjeročnega plana predstavlja eno temelj- 
nih kršitev zakona, ki ogrožajo osnove samoupravnega po- 
ložaja delavca v združenem delu. Zato bo družbeno pravo- 
branilstvo samoupravljanja uvedlo postopek zoper tiste oseba 
ta organizacije, ki kljub objektivno danim možnostim iz 
razlogovo malomarnega poslovanja niso poskrbele za pri- 
pravo ta sprejem plana organizacij združenega dela. Hkra- 
ti bodo upravljalei v poslovnih bankah zahtevali predloži- 
tev plana kot enega bistvenih kriterijev pri koriščenju kre- 
ditov iz sredstev združenega dela. 

11.2. S sprejetjem samoupravnih sporazumov o teme* 
ljih planov SIS družbenih dejavnosti so ustvarjeni pogoji, 
da organizacije združenega dela ta samoupravne interesne 

dabljanju tehnične opreme ta drugih pogojev dela, uspo. 
sabljanje celotnega sestava pa bo potekalo v skladu z na- 
logami in razmerami. 

10.2. V letu 1978 se bo nadaljeval proces podružbljanja 
ta krepitve ljudske obrambe s še večjim vključevanjem de- 
lovnih ljudi ta občanov pri določanju ta dograjevanju ob- 
rambnih priprav, zlasti v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih ta v samoupravnih interes- 
nih skupnostih. Programsko se bodo izvajale vse temeljna 
naloge s področja ljudske obrambe, sprejete z družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Posebno skrb 
bodo posvetili Obrambni vzgoji ta urjenju teritorialne obrani, 
be ta civilne zaščite, organiziranju služlbe za opazovanja, 
javljanje, obveščanje ta alarmiranje ter Izgradnji Republik 
kega centra za obrambno vzgojo. 

SISTEMA SAMOUPRAVNEGA 

skupnosti družbenih dejavnosti sprejmejo svoje srednjeroč- 
ne plane. Ena osnovnih nalog bo tudi sprejemanje samo- 
upravnega sporazuma ta plana SIS za ekonomske odnosa 
s tujino ter drugih sporazumov ta planov, ki jih predvi- 
deva družbeni plan SR Slovenije. 

11.3. V prvem trimesečju leta 1978 bo sprejet zakon o si 
stemu družbenega planiranja ta o družbenem planu SR Slo- 
venije. Hkrati s tem bodo vsi nosilci in udeleženci v druž- 
benem planiranju v republiki v svojem okviru posikrbell 
za oblikovanje ta uskladitev določil statutov ta samouprav- 
nih aktov, ki urejajo postopke družbenega planiranja v 
Občinah ter v samoupravnih organizacijah ta skupnostih. 

11.4. V letu 1978 bodo pripravljene programske, znan- 
stvene ta organizacije podlage za dolgoročni plan razvoja 
SR Slovenije do leta 2000. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije bo sprejel odlok o zagotovitvi pogojev za uresničitev 
te naloge. 

11, 5. Upoštevaje izhodišča ta v skladu z obveznostmi is 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja ta o druž- 
benem plamu Jugoslavije bodo raziskovalne organizacije, stro- 
kovni ta upravni organi nadaljevali z izpopolnjevanjem me- 
todoloških osnov planiranja. 

12. INFORMACIJSKI SISTEM 

V začetku leta 1978 bo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predložil Skupščini SR Slovenije osnutek smernic, 
s katerimi bo SR Slovenija urejala področje informacijskih 
sistemov, temelječih na registrih ta evidencah, skladno z 
modernizacijo javne uprave ter glede na razvoj mreže in- 
formacijskih podsistemov, podprtih z računalniško tehnolo- 
gijo. Prav tako bo predložil za to področje predlog družbe- 
nega dogovora, ki bo zajel zlasti upravne dejavnosti v 
občinah ta republiki in dejavnosti iz svobodne menjave de- 
la (samoupravne interesne skupnosti). 

Gospodarska zibomica Slovenije bo v podobni akciji po- 
speševala ter inicirala pripravljanje samoupravnih sporazu- 
mov za razvoj skupnih informacijskih centrov, podprtih «s 
računalniško tehnologijo za posamezna območja in področ- 
ja gospodarskih dejavnosti. 

Zakon o temeljih informacijskega sistema, ki ga bo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR 

Slovenije, bo opredeljeval zlasti standardizacijo na tem po- 
dročju, nekatere principe delovanja in pristojnosti za nekar 
tere informacijske podsisteme. 

Začeta modernizacija Zavoda SR Slovenije za statistiko 
bo omogočila v letu 1978 izgradnjo ta operativnost temeljnih 
registrov (človek, delovne organizacije, teritorialne enote). 
V zvezi s tem bodo drugi nosilci informacijskih podsistemov 
prilagodili svoje informacijske standarde (šifre) do konca 
leta in tako povezali svoje registre med seboj. 

Poseben delovni program za ta preihod bo pripravil Re- 
publiški komite za družbeno planiranje ta informacijski si- 
stem. Pristojni republiški organi bodo po Svojih možnostih 
ta pristojnostih Skladno s tem programom omogoaii skup- 
ščinam občin uporalbo registrov, evidenc in drugih informa- 
cijskih osnov, ki se zbirajo v republiških informacijskih pod- 
sistemih, tudi zato, da bi preprečili neracionalna podvajanj* 
ta različnost informacijskih osnov. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE LJUBLJANA 

GLOBALNA OCENA 

razvoja SR Slovenije v letu 1977 in možnosti 

razvoja v letu 1978 (aktualizacija osnovnih 

ugotovitev iz Analize izvajanja Družbenega plana 

SR Slovenije v letih 1976 in 1977) 

UVOD 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je junija le- 

tos v skladu z zahtevo Zakona o temeljih sistema družbene- 
ga planiranja In o družbenem planu Jugoslavije pripravil ob- 
širnejšo analizo izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letih 1976 in 1977. Že v uvodu k tej analizi smo nakazali, 
da bomo to analizo dopolnili z natančnejšo oceno globalnih 
družbenoekonomskih gibanj v letu 1977 in s podrobnejšo oce. 
no možnosti razvoja v prihodnjem letu, kar naj služi kot 
podlaga za pripravo Resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1978. 

Veliko oviro pri analiziranju družbeno-ekonomskih gi- 
banj in izvajanja nalog družbenega plana predstavlja nepri- 
merljivost statističnih podatkov za letošnje leto s podatki iz 
preteklih let. Spremembe v sistemu obračuna dohodka, ki se 
je v teku leta 1976 še dograjeval, in prehod na novo enotno 
klasifikacijo dejavnosti so povzročili, da podatki o razpore- 
janju dohodka iz zaključnih računov v globalu in po dejav- 
nostih niso neposredno primerljivi z gibanji v preteklih le- 
tih, niti s predvidevanji družbenega plana in resolucije. Ob 
tako obsežnih spremembah bo morala uradna statistična 
služba (Služba družbenega knjigovodstva in Zavod za sta- 
tistiko) pripraviti, obdelati In objaviti podatke za prehodno 
leto po stari in novi metodologiji (klasifikaciji, nomenklaturi, 
kontnem planu Itd.) ter tako zagotoviti kontinuiteto časov- 

nih vrst. Zaradi pomanjkljive metodologije ln tudi zaradi 
neustrezne strokovne pripravljenosti statistične službe pa 
to nI bilo storjeno ln je tako onemogočena tudi primerjava 
razvoja po posameznih področjih in dejavnostih — zlasti gle- 
de obsega proizvodnje, zaposlenosti, cen, investicij ln oseb- 
nih dohodkov. Primerljivi so le podatki za global. Vse to 
na podlagi rednih uradnih podatkov za sedaj onemogoča vsa- 
kršno podrobnejšo analizo strukturnih gibanj. Sami smo 
skušali prirediti podatke tako, da bi bili primerljivi s pre- 
teklimi leti, vendar imajo lahko takšne preureditve le ome- 
jeno vrednost. Zato bo ena osnovnih nalog v prihodnjem 
letu uskladiti obstoječi sistem informacij, zlasti statistike in 
Službe družbenega knjigovodstva, z ustavnimi določili, z za- 
htevami zakona o združenem delu in zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja, zagotoviti primerljivost vseh 
časovnih vrst, nato pa sistem tekočih informacij čim manj 
spreminjati. 

Materialni okviri razvoja za leto 1977 so ocenjeni na po- 
dlagi podatkov za osem mesecev in bodo še dopolnjeni, ko 
bodo na razpolago še dodatne Informacije in novejši podatki; 
kavntifikacije globalnih možnosti razvoja v letu 1978 pa pome- 
nijo prvo oceno možnosti družbenoekonomskega razvoja v 
prihodnjem letu in bodo v teku razprav in oblikovajna reso- 
lucije za leto 1978 še preverjene. 

1. Globalna ocena razvoja v letih 1976 in 1977 ter ocena izvajanja osnovnih 
razvojnih usmeritev 

Podatki o družbeno-ekonomskem razvoju v zadnjih treh 
mesecih od junija do avgusta so na nekaterih področjih po- 
trdili ocene, ki smo jih dali v juniju v »Analizi izvajanja dru- 
žbenega plana SR Slovani je v letih 1976 in 1977«, na nekate- 
rih področjih pa je potrebno ocene in ugotovitve nekoliko 
spremeniti. 

1. 1. Za oceno dosežkov pri uveljavljanju samoupravnega 
družbenega planiranja v SR Sloveniji še naprej veljajo ugo- 
tovitve in zaključki, ki so bili podani v junijski analizi izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977. To 
potrjujejo tudi naknadno zbrani in obdelani, podatki iz an- 
kete minimalnih kazalcev razvoja temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in iz ankete občin. 

V zadnjih mesecih so bili v gospodarstvu med zaostalimi 
spoi azumi sprejeti samoupravni sporazumi o združevanju 
sredstev za pokrivanje dela stroškov železniške infrastruk- 
ture, samoupravni sporazum o temeljih plana poslovne skup- 
nosti za izdelavo in predelavo jekla tr-r še v nekaterih sestav- 
ljenih organizacijah, medtem ko so nekateri drugi pomemb- 
nejši sporazumi o temeljih planov, k' jih navaja analiza, še 
naprej v pripravi ali usklajevanju. Prav tako so na področju 
družbenih dejavnosti vse samoupravne interesne skupnosti 
sprejele samoupravne sporazume o temeljih planov in je 
na teh osnovah' v pripravi tudi aneks k dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije. S tem so ustvarjeni pogoji, da tudi te- 
meljne organizacije združenega dela na tem pomembnem 
družbenem področju, ki je doslej na področju planiranja mo- 

čno zaostajalo, sprejmejo svoje srednjeročne plane. 
V federaciji je bil dosežen napredek pri usklajevanju za- 

jetnega spiska preostalih predvidenih, a nepodpisanih dogo- 
vorov. 

Na podlagi dokončno obdelane ankete minimalnih ka- 
zalcev in ankete občin kaže zaradi opredeljevanja nadaljhj# 
aktivnosti rezimirati naslednje podatke in zaključke: 

Do aprila 1077 je sprejelo svoje srednjeročne plane 73 od- 
stotkov, do oktobra pa še 13 odstotkov temeljnih organizacij 
združenega dela in enovitih delovnih organizacij, ki se uk- 
varjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

Brez srednjeročnega plana posluje še vedno 14 odstotkov 
anketiranih gospodarskih organizacij, večji del temeljnih or- 
ganizacij iz družbenih dejavnosti in 16 odstotkov krajevnih 
skupnosti (stanje sredi leta). 

Samoupravne sporazume o temeljih planov svojih delov- 
nih organizacij je sprejelo le okrog 62 odstotkov temeljnih 
organizacij združenega dela iz gospodarstva. 

Na samoupravnem sporasoimu o temeljih plana je za- 
snovano 40 odstotkov planov krajevnih skupnosti in na tej 
podlagi sodeluje s krajevno skupnostjo 57 odstotkov anke- 
tiranih organizacij združenega dela. 

Vse samoupravne interesne skupnosti so sprejele sa- 
moupravne sporazume o temeljih plana, ne pa tudi samega 
plana. 

Družbeni plan so sprejele vse družbenopolitične skupno- 
sti razen občin Koper, Izola in Piran, ki imajo le skupen 

1? 
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plan obalne skupnosti. Vsi družbeni plani temeljijo na dogo- 
voru o temeljih plana ali podobnem dokumentu. 

Opozoriti je treba na nekatere resne pomanjkljivosti 
glede kvalitete planiranja. Te se izražajo na primer v po- 
gosto formalističnih pristopih pri oblikovanju in sprejema- 
nju planov ter v precejšnjem številu organizacij, ki vsebino 
planiranja omejujejo le na osnovno dejavnost, ne pa tudi na 
druge pogoje dela in življenja delavcev. 

Samoupravno združevanje investicijskih sredstev, ki je 
ena od temeljnih prvin novega sistema razširjene reproduk- 
cije, je v planih le skromno prisotno. Neupoštevaje obvezno- 
sti iz republiškega in občinskih dogovorov predvidevajo za 
druga združevanja med temeljnimi organizacijami združene- 
ga dela le 2,5 do 3 odstotke amortizacije in drugih sredstev 
za materialna vlaganja. 

Plani v materialni proizvodnji so ostali v precejšnji men 
medsebojno neusklajeni, zlasti še glede na narodnogospo- 
darske možnosti in razmerja, opredeljena v družbenem planu 
SR Slovenije. . . — stopnja rasti v ',o 
To kaže naslednja tabela: — v starih cenah 

D. H ll| a § Ig 
t- r$ 

Družbeni proizvod 
Zaposlenost v družbenem 
sektorju gospodarstva 
Produktivnost dela 
Realni OD na zaposlenega 
Izvoz blaga 
Uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala 

13,0' 

4,1 
8,6 
5,1 

17,5 

13,0 

6,4 

2,7 
3,6 
3.0 
8,2 

6,0 

18,1 

5.0 
12,5 
7,5 

25,9 

18,4, 

6,5 

3,5 
2,9 
3,7 

- 5,0 

17,0 

Visoko planirano dinamiko gospodarskega razvoja so te- 
meline organizacije združenega dela zasnovale na okoli 44 
odstotkov višjih investicijskih vlaganjih, kot so predvidena v 

družbenem planu, in od katerih 38 odstotkov nima finančne- 
ga kritja. 

Hitrejši razvoj od predvidenega. v družbenem planu SR 
Slovenije v seštevku predvidevajo tudi občinski plani (8 od- 
stotna letna stopnja rasti družbenega proizvoda). 

Navedeno stanje kaže, da bo v letu 1978 treba zaostriti od- 
govornost poslovodnih in samoupravnih organov za izvajanje 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja, v politiki 
uresničevanja družbenega plana pa čvrsto vztrajati na spre- 
jetih obveznostih in kriterijih iz samoupravnih sporazumov in 
iz dogovora o temeljih družbenega plana ter tako zagotoviti 
najpomembnejše elemente za doseganje skladnejšega druž- 

. benega razvoja. 

1. 2. 2e v junijski analizi smo opozorili, da bo potreb- 
no zaradi sprememb v osnovnih podatkih o industrijski pro- 
izvodnji, ki so nastale zaradi težav ob prehodu na novo no- 
menklaturo dejavnosti, preveriti ocene industrijske proizvod- 
nje do konca leta in s tem povezano tudi stopnje rasti druž- 
benega proizvoda. 

Visok porast fizičnega obsega industrijske proizvodnje 
v prvem polletju letošnjega leta je rezultat razmeroma nizke 
osnove v enakem obdobju lani in nadaljevanja visoke dina- 
mike rasti v drugem polletju 1976. s tem, da ritem proizvod- 
nje v letošnjem letu postopno upada. Ocenjujemo, da bo in- 
dustrijska proizvodnja letos za okoli 8 odstotkov višja kot v 
letu 1976, kar je nižje od prvotne ocene, a še vedno višje od 
predvidevanj resolucije za leto 1977 (6%) tako, da ocenjuje- 
mo rast realnega družbenega proizvoda v letu 1977 na okoli 
6 odstotkov, kar je v skladu s predvidevanji družbenega pla- 
na. 

Zaradi nizke rasti družbenega proizvoda v letu 1976, ko 
je znašala le okoli 2,8 odstotkov, pa bo po ocenah v prvih 
dveh letih izvajanja družbenega plana v poprečju dosežena 
le 4,5 odstotna rast družbenega proizvoda, kar znaša približ. 
no dve tretjini od predvidene povprečne rasti za celo obdob- 
je. Pri tej oceni pa je potrebno upoštevati, da družbeni plan 
predvideva za prvi dve leti nekoliko nižjo dinamiko gospodar- 
ske rasti od povprečja za celotno srednjeročno obdobje. 

MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V SR SLOVENIJI ■ stopnje rasti v % 

1976 1977 
ocena 

1977 
resolucija 

0 1976—1977 
ocena 

0 1976—1980 
družbeni plan 

Družbeni proizvod 
—- skupaj 
— družbeni sektor 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 
Zaposlenost v materialni proizvodnji 
Produktivnost dela v družbenem sektorju 
Delež produkitvnosti v prirastu družbe- 
nega proizvoda 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Pokritje uvoza z izvozom 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarstvo 
— negospodarstvo 
Delež investicij v osnovna sredstva go- 
spodarstva v družbenem proizvodu 
Življenjski standard 
— osebna potrošnja 
— družbeni standard 
Realni osebni dohodki na zaposlenega 
Cene proizvajalcev 
industrijske proizvodnje 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 

2,8 
2.8 
2,3 
5,5 
2.9 
2.3 
0,5 

18 % 
15.0 

— 18,0 
71,9 

2,8 
3,5 
1,5 

20,5 % 
3.0 
3.4 
2.1 
2,1 

5,8 
9.5 

13.1 

6.1 
6,5 
8.2 
1,0 
3,5 
3,5 
2,9 

45 
- 5 

% 

9 
60 % 

5,7 
6.3 
3,0 

19,7 V 
4,5 
.4,6 
4.4 
3,7 

9 
13 
14,5 

okoli 5 
okoli 5,5 
okoli 6 
okoli 3 

2,6 

2,8 
55 % 

okoli 7 

okoli 7,5 
okoli 64 % 
okoli 6 
okoli 6 

počasnejša 
rast od 

rasti DP 

nebistveno 
višja rast 

kot v 1.1976 

21,5 % 

okoli 4,5 
okoli 4,7 

5,3 
3,3 
3.2 
2,8 

okoli 1,7 
36 % 

5 

— 5 
65 % 

4.3 
5,0 
2,2 

20,0 % 
3,8 
4,0 
3,2 
3,0 

7.4 
11,3 
13,8 

6.1 
6.4 
7,0 
3.5 
2,9 
2,7 
3.6 
65 
8.2 

Vt 

5,0 
60 «/o 

8,0 

19,7 
5,7 
5,9 
6,6 
3,0 

9,0' 
11,02 

10,6' 

i) Prikazana je rast sredstev amortizacije in doseženega dohodka, 
i) Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije. 
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1. S. Z vidika uresničevanja temeljnih nalog dogovora o 
temeljih družbenega plana ter zagotavljanja razvojnih možno- 
sti za, uresničevanje sprejetih usmeritev in nalog družbenega 
plana ugotavljamo v materialni proizvodnji pozitivne struk- 
turne premike v energetiki in agro-industrijskem kompleksu,3 

razvoj prometne infrastrukture pa je nezadovoljiv. Na po- 
dročju surovinske osnove in izvozno usmerjenih dejavnosti pa 
je razvoj nekoliko manj izrazit in znotraj bolj diferenciran. 
Delež proizvodnje surovinskih dejavnosti v okviru industrije 
se je povečal v letu 1976 in v letu 1977. 

Pozitivni trendi razvoja v materialni proizvodnji pa 
utegnejo biti močno zavrti, če bi prišlo do nadaljnjega pre- 
ostrega omejevanja uvoza opreme. Pomanjkanje sredstev 
za uvoz opreme s konvertibilnega območja postaja vse po- 
membnejši zaviralni in omejitveni faktor pri izvajanju osnov- 
nih usmeritev družbenega plana in nalog iz dogovora o te- 
meljih družbenega plana. Do sprejetja Dogovora o kriterijih 
usmerjanja in koriščenja dopolnilnih inozemskih sredstev 
za razvojne potrebe SFR Jugoslavije je ustavljeno odobra- 
vanje zahtevkov za uvoz opreme. Vsaka rešitev, na osnovi 
katere bi se glede na predpostavke družbenega plana SR 
Slovenije bistveno zmanjšala dopolnilna inozemska sredstva, 
bo zahtevala rebalans družbenega plana. 

Omejene^ možnosti za uvoz opreme s konvertibilnega 
območja terjajo hitrejši razvoj kapacitet v Jugoslaviji za 
proizvodnjo strojev in naprav ter intenzivnejše izkoriščanje 
možnosti uvoza opreme iz vzhodnoevropskih socialističnih 
držav. 

Zaradi pomanjkanja sredstev za uvoz opreme s konverti- 
bilnega območja je zlasti zavrta modernizacija proizvodnih 
zmogljivosti in intenzivnejše vključevanje umskega dela v 
proizvodne procese, ker primanjkuje sodobne merilne in 
raziskovalne opreme, kjer je najbolj prizadeta izvozno usmer- 
jena predelovalna industrija. 

1. 4. Iz skrommh virov, ki jih imamo na' razpolago, lahko 
sklepamo,4 da se investicijska aktivnost5 povečuje. Izplačila za 
Investicije v osnovna sredstva, ki so bila v prvih štirih mese- 
cih le za 2 % višja kot v istem obdobju lanskega leta, so v 
prvih šestih mesecih višja za 11,6%. Predpostavljamo, da se 
bo ta trend nadaljeval tudi v drugem polletju in na tej osnovi 
ocenjujemo, da bodo izplačila za investicije v osnovna sred- 
stva v vsem letu 1977 nominalno za okoli 16 % višja kot v 
letu 1976. Ce pa upoštevamo, da je bilo v lanskem letu izpla- 
čanih okoli 600 milijonov din za plačilo investioij iz pretek- 
lih let, in za toliko znižamo osnovo, potem znaša nominalni 
porast investicij v osnovna sredstva v letu 1977 okoli 19%, 
oziroma realno okoli 5,7%. V tem okviru bodo po grobih 
ocenah porasle investicije v osnovna sredstva materialne pro- 
izvodnje za okoli 6,3 %, v družbeni standard pa za okoli 3 %. 
To oceno potrjujejo tudi posredni kazalci realne investicijsko 
aktivnosti.' 

Delež vseh investioij v osnovna sredstva v družbenem pro- 
izvodu bo po ocenah v letu 1977 sicer upadel, vendar bo še 
vedno znašal okoli 29,2 %, kar je višje od predvidevanj po 
družbenem planu za celotno petletno obdobje (27,7%). Ta 
prekoračitev je v celoti posledica večje udeležbe negospodar- 
skih investicij, medtem ko bo po oceni udeležba gospodarskih 
Investioij v družbenem proizvodu v letu 1977 znašala 19,7 %, 
kar je enako predvideni udeležbi v družbenem planu (19,7 %). 
V letu 1977 se bo po grobih ocenah ponovno, čeprav ne bistve- 
no povečal delež vlaganj v zaloge ln bo znašal okolii 9,8 % 

') Podrobnejša analiza uresničevanja nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana glede sprememb v proizvodni strukturi je obdelana v 
posebnem gradivu Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje: »Anali- 
za izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana na področ- 
ju materialne proizvodnje.« 

<) Ocena investicij v osnovna sredstva v letu 1977 Je zelo težavna. 
Razpolagamo sicer s podatki Službe družbenega knjigovodstva o Izpla- 
čilih za investicije v osnovna sredstva za prvo polletje 1977, ki pa niso 
primerljivi s podatki za leto 1976, Id so vsebovali tudi velik del izplačil 
za Investicije, izvršene v preteklih letih. 

') Podrobnejša analiza izvajanja politike razširjene reprodukcije le 
podana v posebnem gradivu Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
»Analiza izvajanja politike razširjene reprodukcije«. 

') Tako je na primer obseg proizvodnje sredstev za delo v osmih 
mesecih za 5,3 % višji kot v istem obdobju lanskega leta, proizvodnja 
gradbenega materiala je višja za 9,2 °/», opravljene efektivne ure v grad- 
beništvu so višje za 3 %. zaloge sredstev za delo pa so se zmanjšale 
za 23 %. Uvoz opreme je nominalno sicer za okoli 16 % višji kot v os- 
mih mesecih preteklega leta, realno pa se-je zaradi višjih cen zmanišal 
ta okoli 5 %. 

(po družbenem planu naj bd znašal v tem srednjeročnem ob- 
dobju okoli 9,2 %). 

Z upoštevanjem podatkov to problemov iz poročil podpi- 
snikov družbenega dogovora to s primerjavo izplačil za inve- 
sticije v osnovna sredstva gospodarstva7 s planiranimi raz- 
merjl Izhaja, da je zastavljena sicer široka izgradnja objek- 
tov v dejavnostih skupnega pomena, da pa intenzivnost iz- 
gradnje m zadostna zaradi večih vzrokov, zlasti pa zaradi ne- 
zadostnega dotoka predvidenih finančnih sredstev. Zato bo 
po ocenah udeležba gospodarske infrastrukture v gospodar- 
skih vlaganjih v osnovna sredstva v letu 1977 zaostala za po- 
prečno planirano v obdobju 1976—1980 za 4,5 odstotnih točk, 
predvsem zaradi počasnega uresničevanja nalog v prometni 
infrastrukturi. Agroindustrijski kompleks prav tako ne bo 
uspel do konca leta nadoknaditi zaostankov iz prvega polletja. 
Surovinske dejavnosti so v prvem polletju za dober odstotek 
prekoračile lanskoletno udeležbo to obstajajo vse možnosti, da 
v prihodnjem letu s pospešitvijo modernizacije v barvni me- 
talurgiji, zlasti pa še v proizvodnji bazične kemije, dosežejo 
planirano razmerje v strukturi celotnih investicij. 

Gospodarska vlaganja na drugih področjih, vključno s 
strojegradnjo to inozemskim turizmom, bodo predvidoma z 
udeležbo okoli 56 % v letu 1977 nekoliko pod lanskoletno ude- 
ležbo (58 %) to to približno ob enakem realnem obsegu. V 
njihovem okviru je gradbeništvo (s projektivo) po polletnih 
nekorigiranih podatkih izredno povečalo udeležbo (od 4,8 % 
na 12,0%).8 Med industrijskimi panogami so povečana vlaga- 
nja v elektroindustriji, kovinski, lesni to tekstilni industriji. 

1. 5. Rast zaposlenosti je v prvih dveh letih izvajanja sred- 
njeročnega plana kljub nižji rasti družbenega proizvoda večja 
od predvidene. Po rahli umiritvi rasti zaposlovanja v drugem 
polletju 1976 je v letu 1977 zaposlenost ponovno začela močne- 
je naraščati, tako da ocenjujemo, da bo število zaposlenih v 
letu 1977 za okoli 3,5 % višje kot v letu 1977. Po grobih oce- 
nah bo v letu 1977 tudi v gospodarstvu število zaposlenih za 
okoli 3,5 % višje kot v letu 1976.® Gibanje zaposlenosti v teh 
dveh letah kaže, da se zaposlovanje le počasi prilagaja upa- 
danju proizvodnje to gospodarske aktivnosti, da pa se zelo 
hitro odzove naraščanju proizvodnje. Hkrati pa ta gibanja 
opozarjajo na še vedno precej ekstenzivni razvoj. 

Kden od temeljnih razlogov za hitrejše naraščanje zapo- 
slovanja od predvidenega je zaostajanje v modernizaciji go- 
spodarstva to premajhna povezanosti osebnih dohodkov to do- 
hodka z rezultati dela, zamuja pa tudi sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o minimalnih standardih za življenjske ta 
kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, ki bi morali biti 
sprejeti že do konca leta 1976. 

Družbena produktivnost dela dosega v prvfih dveh letih le 
okoli 1,7 % letno povečanje. V industrijski proizvodnji je pro- 
duktivnost dela, merjena s fizičnim obsegom industrijske pro- 
izvodnje na zaposlenega, porasla v obeh letih izvajanja sred- 
njeročnega plana za okoli 3 %, v letu 1977 bo porasla celo 
za okoli 5,5 %, kar je — kot smo že ugotovili v junijski ana- 
lizi — predvsem posledica ugodnejših pogojev za realizacijo 
proizvodnje, manj pa rezultat boljše organizacije dela, sodob- 
nejše tehnologije in opremljenosti oziroma boljšega izkorišča- 
nja delovnega časa to znanja. 

Delež produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda bo 
tako v prvih dveh letih po ocenah znašal le okoli 36 %, kar jo 
znatno izpod plana (65 %). 

1. 6. Razmerja v zunanjetrgovinski menjavi se v letu 1977 
poslabšujejo. Medtem ko je bilo v letu 1976 ob ugodni rasti 
Izvoza ta precejšnjemu upadanju uvoza doseženo visoko po- 
kritje uvoza blaga z izvozom blaga (72 %), pa se v letošnjem 
letu to pokritje iz meseca v mesec zmanjšuje. 

Zaostrovanje razmerij v zunanjetrgovinski menjavi doka- 
zuje, da so bili uspehi, doseženi v letu 1976, pretežno kratko- 
trajne narave ter da so še vedno prisotni globlji vzroki za 

') Ocena uresničevanja strukture gospodarskih vlaganj v osnovna 
sredstva le deloma temelji na podatkih o plačanih investicijah m I. 
polletje 1977 in to po novi klasifikaciji dejavnosti, ker le-ti niso pri- 
merljivi s podatki za pretekla leta, kakor tudi ne s strukturo vlaganj 
v dejavnosti skupnega pomena, kot so opredeljene v srednjeročnem 
planu. 8) Domnevamo, da se del teh investicij nanaša na druge dejavnosti 
zlasti iz gospodarske infrastrukture. 

') Zaradi prehoda na novo nomenklaturo so vse statistične serije 
podatkov po dejavnostih neprimerljive s podatki za pretekla leta, zato ni 
natančnih podatkov o rasti števila zaposlenih v materialni proizvodnji in družbenih dejavnostih. 
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preskromno Izvorno usmerjenost gospodarstva In za njegova 
preveliko odvisnost od uvoza reprodukcijskega materiala in 
opreme. , ^ j. 

V letu 1977 izvoz nd pomembno prispeval k dinamični 
rasti proizvodnje. Očitno ni trajnejših in kvalitetnejših osnov 
za večjo izvozno usmerjenost. Konkurenčna sposobnost gospo- 
darstva se ne izboljšuje, kar je posledioa nižje produktivno- 
sti, slabše organiziranosti in premajhnega dohodkovnega po- 
vezovanja, združevanja dela in sredstev ter višjih domačih 
cen. Zato je močnejše povečanje izvoza v nekaterih primerih 
možno le za ceno zmanjšanja uspešnosti poslovanja. Sistem 
povezovanja uvoznih pravic z izvoznimi dosežki ni dal priča- 
kovanih rezultatov; ob nerealnem tečaju dinarja pa so bile 
izvozne spodbude prešibke, da bi delovale v smeri povečeva- 
nja izvoza to večje konkurenčnosti gospodarstva. 

Medtem ko se izvozna aktivnost v letu 1977 intenzivno 
zmanjšuje to bo po oceni vrednost izvoza večja le za okoli 
2 % realni obseg izvoza pa bo celo nižji za okoli 5 %, se uvoz, 
zlasti uvoz reprodukcijskega materiala to surovin, ponovno 
močno povečuje in bo vrednost celotnega uvoza za okoli 22% 
višja, realni obseg uvoza pa za okoli 9 % vjšji kot v letu 1976. 

Gibanja v letu 1977 kažejo na še vedno močno soodvisnost 
med dinamično rastjo proizvodnje ter uvozom surovin in re- 
produkcijskega materiala. Pri tem je povečana proizvodnja 
usmerjena predvsem v zadovoljevanje potreb domačega trga 
in ne v izvoz, hkrati pa organizacije združenega dela premalo 
izkoriščajo ekonomsko utemeljene možnosti nabave domačih 
surovin to reprodukcijskega materiala, s čimer bi lahko v 
večji meri nadomestile uvoz. _ . 

Ob pospešenem porastu uvoza reprodukcijskega materiala, 
ki je sicer vplival na dobro preskrbljenost proizvodnje, se je 
v letu 1977 uvoz opreme nominalno, zlasti pa realno močno 
zmanjšal. Sredstva v republiški kvoti za uvoz opreme s kon- 
vertibilnega območja so bila v veliki meri usmerjena na za- 
gotovitev potreb prioritetnih dejavnosti (zlasti energetike itd.), 
zato je ob omejevanju uvoza opreme še posebej pereče vpra- 
šanje modernizacije izvozno usmerjene predelovalne industrije 
ter njene prodornosti to konkurenčne sposobnosti na tujih 
trgih v prihodnjih letih. 

Organizacije združenega dela storitvenih dejavnosti, zlasti 
iz turizma, pomorskega in železniškega prometa, pa tudi s 
področja investicijski del v tujini, so v letu 1976 skromno pri- 
spevale k povečanju deviznega priliva, zato pa so rezultati do- 
seženi v prvi polovici 1977 leta ugodnejši to bodo prispevali k 
izboljšanju sicer zaostrenih odnosov v menjavi s tujino. 

V regionalni usmerjenosti blagovne menjave se ponovno 
močneje poslabšujejo uvozno-izvozni tokovi z razvitimi zahod- 
nimi državami. Blagovna menjava s socialističnimi državami 
se povečuje, vendar pa ne dosega deleža iz preteklih let. 
Ugodno, vendar še vedno skromno, se povečuje izvoz v de- 
žele v razvoju, medtem ko uvoznih možnosti iz teh dežel še 
nismo v celoti izkoristili. . . 

Gibanja zunanjetrgovinske menjave opozarjajo na. znatna 
odstopanja od družbenega plana. Rast izvoza blaga bo v prvih 
dveh letih dosegla komaj slabi dve tretjini predvidene popreč- 
ne rasti za to petletno obdobje. Zaradi močnega zmzanja 
uvoza blaga v letu 1976 znaša - kljub poveča/iju uvoza blaga 
v letu 1977 — v globalu pokritje uvoza z izvozom blaga še 
vedno okoli planiranih 60 »/o, vendar pa je to razmerje dose- 
ženo na nižji ravni skupne zunanjetrgovinske menjave od 
predvidenega^ deficita y zunanjetrgovtoski menjavi je v 

določeni meri vplivalo tudi poslabšanje pogojev menjave 
(terms o£ trade). Po dveletnem dinamičnem naraščanju iz- 
voznih cen, ki je bilo močnejše od naraščanja uvoznih cen, so 
se izvozne cene v osmih mesecih letošnjega leta povečale za 
9 V«, uvozne pa za 16 %. 

1: 7 Življenjski standard se bo po ocenah v letošnjem letu 
povečal za okoli 4,5 %, tako da bo v dveletnem poprečju pri- 
bližno v skladu s planom, vendar ob določenem zaostajanju 
družbenega standarda za predvidenimi razmerji predvsem za- 
radi nižje realne rasti investicij v stanovanjsko izgradnjo. V 
okviru osebnih prejemkov bodo v letu 1977 hitreje porasli 
osebni dohodki, tako da se bo njihova udeležba v skupnih 
prejemkih povečala. „ , . 

V prvem polletju 1977 je znašal poprečni mesečni osebni 
dohodek v združenem delu 4.541 din. Ocenjujemo, da se bo 
glede na razmeroma ugodne polletne finančne rezultate v 

poročevalec 

organizacijah združenega dela rast osebnih dohodkov do kon- 
ca leta nadaljevala s približno enako dinamiko in bo po 
ocenah poprečni osebni dohodek t letu 1977 znašal okoli 4.800 
dinarjev. 

V strukturi osebnih prejemkov v letošnjem letu upada 
udeležba potrošniških posojil. Umiritev rasti potrošniških po- 
sojil smo pričakovali, saj je njihov visok prirast v letu 1978 
močno zmanjšal kreditno sposobnost prebivalstva. Za vračila 
teh posojil to posojil za stanovanjsko izgradnjo morajo de- 
lavci to občani odvajati že okoli 25 % od svojih osebnih do- 
hodkov." V letu 1977 se zmanjšuje tudi rast hranilnih vlog. 
V preteklih dveh letih so hranilne vloge hitro naraščale pred- 
vsem zaradi uvajanja izplačevanja osebnih dohodkov na te- 
koče račune to hranilne knjižice. Ta proces bo v letu 1977 za- 
jel že okoli 80 % vseh zaposlenih, tako da hranilne vloge v 
letu 1977 zopet rastejo z normalno dinamiko, ki je odvisna 
predvsem od gibanj osebnih dohodkov to življenjskih stro- 
škov. 

1. 8. V letu 1977 bo po sedanji oceni zgrajenih okoli 12.000 
stanovanj, kar je za 4 % pod planskimi predvidevanji in prav 
tako manj kot v letu 1976, ko je bilo v SR Sloveniji zgrajenih 
rekordno število 14.400 stanovanj. Ponovno pa narašča šte- 
vilo nedokončanih stanovanj, ki je v družbenem sektorju 
graditve v prvem polletju za 9% višje, kot v istem razdobju 
lanskega leta. 

V letošnjem letu se osnovnim problemom, ki spremljajo 
stanovanjsko izgradnjo že vrsto let (visoke cene stanovanj, 
nizka stanarina itd.), pridružujejo v posebno ostri obliki še 
naslednji: vedno hujše pomanjkanje komunalno opremljenih 
zemljišč to zazidalnih načrtov za nove stanovanjske soseske ter 
pomanjkanje cementa, ki je prizadelo družbeno stanovanjsko, 
še prav posebej pa zasebno individualno gradnjo. 

Zaradi zaostajanja stanovanjske izgradnje v letu 1977 bo 
potrebno temu področju v letu 1978 posvetiti večjo pozor- 
nost tako glede ukrepov družbeno-političnih skupnosti kot 
tudi glede delovanja samoupravnih organizacij združenega dela 
s področja gradbeništva. V tem okviru bo treba sprejeti ope- 
rativne ukrepe za obvladovanje cene stanovanj, hitre j še pri- 
dobivanje temeljne urbanistične dokumentacije ta hitrejšega 
komunalnega opremljanja večjih stavbnih kompleksov. 

1. 9. Po večfaznem usklajevalnem postopku so bili z zar 
mudo sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejav- 
nosti. . . 

Sprejem samoupravnih sporazumov pomeni pomemben 
korak k uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov na 
temelju svobodne menjave dela na teh področjih posebnega 
družbenega pomena. V večini primerov pa sporazumi še ne 
vsebujejo osnovnih elementov, potrebnih za uresničevanje 
svobodne menjave dela med delavci v teh družbenih dejavno- 
stih z uporabniki njihovih storitev. V določeni meri je temu 
vzrok pomanjkanje ustreznih sistemskih osnov za svobodno 
menjavo dela, katerih oblikovanje to uveljavitev je treba 
zagotoviti kar najhitreje. Kljub temu, da je bil izdelan enoten 
metodološki pristop, so sprejeti samoupravni sporazumi še 
precej neenotni, še zlasti pa v opredelitvi materialnih obvez- 
nosti udeležencev za združevanje sredstev (tudi pri uresniče- 
vanju solidarnosti). 

Materialne obveznosti združenega dela (prikazane y stal- 
nih cenah leta 1975) kot so opredeljene v sklenjenih samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov za celotno obdobje 
1976—1980, v globalu presegajo izhodišča iz Družbenega plana 
razvoja SR Slovenije za 6,5 %. V strukturi skupne porabe so 
opazna najvišja odstopanja navzgor pri dejavnosti, ki v druž- 
benem planu sicer niso opredeljene kot prednostne, predvsem 
tam, kjer še ni dosežen enoten pristop glede valorizacije raz- 
nih socialnih pravic. Dinamika materialnih obveznosti v po- 
sameznih letih planskega obdobja pretežno ni v skladu s 
plansko usmeritvijo, da naj se v prvih letih oblikujejo sred- 
stva za skupno porabo počasneje od rasti družbenega pro- 
izvoda, v zadnjih letih planskega obdobja pa skladno ž njo. 
V prvih sedmih mesecih leta 1977 so se sredstva, ki jih de- 
lavci združujejo za skupno porabo iz osebnih dohodkov ali 
iz dohodka, v primerjaivi z istim obdobjem preteklega leta 

18) Od tega predstavljajo vračila potrošniških posojil okoli 19 °/a, od- 
plačila stanovanjskih posojil, odobrenih v poslovnih bankah, pa okoli 
6 °/o. 
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povečala za 25,5%. Ta primerjala pa ni povseim realna, ker 
so se sredstva za skupno porabo v prvih sedmih mesecih leta 
1977 združevala po sistemu začasnega financiranja po prispev- 
nih stopnjah, ki so veljale v zadnjih devetih mesecih pretek- 
lega leta; prav tako pa je tudi v prvih sedmih mesecih lan- 
skega leta deloma potekalo združevanje sredstev po sistemu 
začasnega financiranja. ( 

Ob ocenjeni rasti bruto osebnih dohodkov za leto 1977 
asa 23 % in ob upoštevanju prispevnih osnov in prispevnih 
stopenj za zadnjih pet mesecev leta 1977, kot so bile objav- 
ljene v Uradnem listu SRS, bi se združena sredstva za leto 
1977 v primerjavi z valoriziranim! dogovorjenimi sredstvi za 
leto 1976 povečala za okoli 26%. Ob takih gibanjih bi sred- 
stva za skupno porabo presegla dogovorjene okvire po reso- 
luciji. 

Ker gre za odstopanja od pdansklh predvidevanj, bodo 
samoupravne interesne skupnosti morale usklajevati ' višino 
svojih sredstev z družbenim planom in resolucijo ter bi mo- 
rale prenehati z združevanjem sredstev, čim bodo sredstva, 
združena za skupno porabo, dosegla dogovorjen obseg. Hkrati 
se že vnaprej postavlja kot trajna naloga vsklajevanje že 
sprejetih samoupravnih sporazumov z družbenoekonomskimi 
osnovami svobodne menjave dela. 

1. 10. Prihodki proračunov občin skupaj z začasnimi akon- 
tacijami dopolnilnih sredstev, ki so jih prejele občine iz re- 
publiškega proračuna, so se povečali v primerjavi z realizaci- 
jo prihodkov v istem obdobju lanskega leta za 15,4 %. 

Izračun dopolnilnih sredstev občinam, ki bodo v letu 1977 
dopolnjevane iz republiškega proračuna, še nd pripravljen, 
ker niso zbrani vsi podatki polletnih bilanc gibanj osebne, 
skupne in splošne porabe v odnosu na doseženi družbeni pro- 
izvod v občinah. Prvi izračuni bodo pripra/vljemi v oktobru. 

Realizacija prihodkov proračunov od prometnih davkov 
zaostaja za predvideno dinamiko. Posebni občinski davek od 
prometa proizvodov je bil v primerjavi z republiško oceno za 
leto 1977 realiziran v višini 60,8 °/o, posebni občinski davek od 
alkoholnih pijač pa 60,7 %. Dinamika dotoka davkov od obča- 
nov zaostaja za obremenitvami, zato realizacija ni najugod- 
nejša. 

Republiški proračun za leto 1977 je bil sprejet v višini 
3.558,4 milijona din neto. Realizacija izvirnih prihodkov je 
bila 31. 8. 1977 skupaj 2.184,1 milijona din, s krediti pa 2.230,1 
milijona din, kar predstavlja 62,6 % realizacijo. Dinamika do- 
toka najvažnejših prihodkov republiškega proračuna bistveno 
ne zaostaja. Največji izpad je pri davku iz dohodka TOZD 
(56% realizacija), kar kaže, da planirana višina tega davka ne 
bo realizirana zaradi širokega obsega davčnih olajšav. Realiza- 
cija posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 
zaostaja za 3 % od predviđene dinamike. Ocenjujemo pa, da 
bo letni plan dosežen, ker se v zadnjem trimesečju dotok 
vplačil povečuje. 

Večji izpad je v bruto proračunu republike, ker dotok te- 
meljnega prometnega davka od prometa proizvodov zaostaja 
za predvideno dinamiko. 

Obveznost SR Slovenije do federacije, ki znaša za letošnje 
leto 6.557,4 milijona din, je bila do 31. avgusta 1977 realizirana 
v višini 2.891,9 milijona din. To je le 44,1 % letne obveznosti. 
Odprto ostaja vprašanje, kako zagotoviti dodatne vire sred- 
stev za poravnavo prispevka federaciji za leto 1977, saj v 
zadnjih mesecih leta ni pričakovati nadpoprečnega dotoka 
temeljnega prometnega davka. 

Temeljni prometni davek je po ocenah porasel v prvem 
polletju 1977 za okoli 14 % — predvidena pa je bila 16-od- 
stotna rast. Razliko med ocenjenim prilivom temeljnega pro- 
metnega davka in obveznostmi, ki jiih SR Slovenija iz tega 
priliva poravnava, bo potrebno izravnati z novimi davčnimi 
viri. 

1. 11. Tudi v letu 1977 se je nadaljevala dokaj restriktivna 
politika cen. To je ob večjem obsegu proizvodnje in boljšem 
izkoriščanju obstoječih kapacitet in s tem zmanjšanju popreč- 
nih proizvodnih stroškov vplivalo, da je bila rast cen kljub 
prisotnim pritiskom v letu 1976 in 1977 umirjenejša. Pritiski 
za povečanje cen se bodo v prihodnjih mesecih in na prehodu 
v leto 1978 po ocenah še okrepili, tako zaradi relativno hitrej- 
še rasti uvoznih cen kot tudi zaradi hitrejše rasti prispevkov 
aa skupno in splošno porabo. Dosedanja gibanja kažejo, da 
bo letošnji porast cen višji od dogovorjenega. 
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Cene proizvajalcev industrijskih proizvodov naraščajo sko. 
ai letošnje leto umirjeno in so v prvih osmih mesecih za 8,0 % 
višje kot v enakem odbobju lani, od decembra pa so narasle 
za 6,6 %. 

Dosedanja gibanja cen, kakor tudi ocene gibanj ostalih 
osnovnih kazalcev gospodarskih gibanj, ki so povezana z giba- 
njem cen, kažejo, da se bodo cene proizvajalcev industrijskih 
proizvodov v letu 1977 gibale v dogovorjenih okvirih in bodo 
v globalu za okoli 9 % višje kot so bile leta 1076. Ob takšnih 
gibanjih pa v letu 1977 niso bila ublažena nesorazmerja v 
cenah. 

Za gibanje cen v prodaji na drobno je značilna hitrejša 
dinamika, kot jo kažejo proizvajalčeve cene. Po visokem po- 
rastu v prvem trimesečju, M je bdi zlasti posledica povečanja 
cen kmetijskih pridelkov v prodaji na drobno in cen indu- 
strijskega blaga (med drugim so bile tudi spremenjene stop- 
nje prometnega davka), se gibanje cen na drobno umirja.11 

Na osnovu taksnih gibanj ocenjujemo, da bodo cene na drob- 
no v letu 1977 za okoli 13 % višje kot lani, kar pa pomeni ne- 
koli višjo rast od predvidene za letošnje leto.12 

Rast življenjskih stroškov v glavnem sledi rasti cen na 
drobno. Ob umirjanju cen kmetijskih pridelkov (ki je bilo v 
znatni meri pogojeno s sezonskimi vplivi in izboljšanjem pre- 
skrbe z osnovnimi proizvodi) so cene življenjskih potrebščin 
v osmih mesecih letošnjega leta za 13,7 % višje kot v enakem 
obdobju lani, od decembra pa so pm-asle za 9,4 %. Predvsem 
izstopa rast stanarin (z resolucijo dogovorjeno povečanje sta- 
narin se je izvedlo ob prvi polovici letošnjega leta), cen kurja- 
ve in razsvetljave ter prometnih storitev, medtem ko poveča- 
na rajven cen hrane izvira zlasti iz podražitev ob koncu lan- 
skega leta. Cene življenjskih potrebščir. tudi v prihodnjih me- 
secih po ocenah ne bodo izraziteje naraščale tako, da bodo v 
vsem letu 1977 za okoli 14,5 % višje kot v letu 1976.32 

1. 12. V junijski analizi je bilo ugotovljeno, da dosežena 
razmerja v razporejanju dohodka v letiu 1976 odstopajo od 
planskih predvidevanj: sredstva za kritje splošnih in skupnih 
potreb ter sredstva za osebne dohodke so rasla hitreje od do- 
hodka, sredstva za razširitev materialne osnove dela na ravni 
temeljne organizacije združenega dela pa so se zmanjšala. 

Primerjava rezultatov polletnih obračunov za prvo polletj© 
1977 13 z rezultati za enako obdobje lanskega leta kaže na prvi 
pogled zelo ugodne rezultate: celotni prihodek je porasel za 
okoli 34 %, doseženi dohodek za 90 %, razporejeni dohodek 
za 47 % in čista dohodek za 40 %, istočasno pa so izgube nižje 
za 85 %. Ker pa podatki za prvo polletje leta 1976 zaradi spre- 

11) V osmih mesecih so cene na drobno višje za 12,4 % v primerjavi 
z enakim obdobjem lani (v tem cene kmetijskih izdelkov za 16%, cene 
industrijskih izdelkov za 11,4 % in cene storitev za 14,7 %), od decem- 
n 0

an,pa f°-jZ:**Lza 9,y 0/0 (kmetijski pridelki 9.7%, industrijski izdelki 9,8 %, storitve 12,9 %.) 12) će bodo v zadnjih mesecih ukinjene ali zmanjšane kompenzacije 
za nekatera osnovna živila, bo rast cen na drobno in življenskih stroš- 
kov višja. 13) Podrobnejša analiza periodičnih obračunov in ocena razmerij pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka v letu 1977 je podana v posebni 
analizi Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje »Analiza skladnosti 
gibanja vseh oblik porabe z gibanjem družbenega proizvoda«. 
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meimb v Izkazovanju finančnega rezultata in zaradi specifična 
dinamike proizvodnje v obeh letih niso primerljivi, ocenjuje- 
mo rezultate poslovanja za celotno lelo 1977 na osnovi deleža 
dohodka, ustvarjenega v prvem polletju, v celoletni vrednosti 
proizvodnje. Ob predpostavki, da bo v letu 1977 na prvo pol- 
letje odpadlo okoli 47 % in na drugo polletje okoli 53 % vred- 
nosti celoletne proizvodnje (ko.t znaša nekajletno poprečje), 
ocenjujemo, da bo družbeni proizvod v združenem delu v SR 
Sloveniji v letu 1977 porasel za otoli 20 % nominalno, oziroma 
realno za okoli 6,5 %.14 

Periodični obračuni za prvo polletje 1977 kažejo, da so raz- 
merja v razporejanju čistega dohodka v prvem polletju 1977 
ugodnejša kot so bila v letu 1976: 
 struktura v % 

  ' _~ 1. polil 
 1975 1976 1877 

Oisti dohodek 100,0 100,0 100,0 
— osebni dohodki (bruto) 73,2 77,9 75,9 
— stanovanjski prispevek in 

skupna poraba na ravni TOZD 9,7 8,6 7,1 
— sredstva za razširitev 

materialne osnove 14,1 10,9 14,2 
— sredstva rezerv 3,0 2,6 2,8 

V primerjavi z letom 1976 se je v čistem dohodku znižal 
delež osebnih dohodkov in skupne porabe na ravni temeljne 
organizacije združenega dela, povečal pa se je delež sredstev 
za razširitev materialne osnove dela in delež sredstev rezerv. 

Zaradi uskladitve rasti osebnih dogodkov z rastjo dohodka 
Je bila dogovorjena družbena akcija, pri kateri sodelujejo sin. 
dikati, gospodarska zbornica Slovenije, služba družbenega 
knjigovodstva in še posebej organi / občinah in temeljnih 
organizacijah združenega dela. Dosedanji sistem delitve dohod- 
ka in osebnih dohodkov ni vplival v radostni meri na ekono- 
mijo dela, temveč je celo dopuščal težnje po ekstenzivnem 
zaposlovanju. Zato je kot rezultat te akcije pričakovati večjo 
odvisnost osebnih dohodkov od količine in kvalitete vloženega 
dela, povezano z ustvarjenim dohodkom. 

Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasM družbenega proizvoda 
in iz ocene, da bo v drugem polletju ostal delež sredstev za 
razširitev materialne osnove v »bruto/ dohodku enak doseže, 
nemu v prvem polletju, ocenjujemo, da se bodo v letu 1977 
iz delitve oblikovala naslednja skupna sredstva za reproduk- 
cijo na ravni temeljne organizacije združenega dela: 

1976 1975 Indeks 

Amortizacija (skupaj) 11,183 12.650 113 
Sredstva za razširitev 
materialne osnove dela 5.891 9.240 157 
SKUPAJ SREDSTVA ZA REPRO- 
DUKCIJO NA RAVNI TOZD 17.074 21.890 128 

Ocenjeni porast sredstev za reprodukcijo na ravni temelj- 
ne organizacije združenega dela je vršji od predvidene rasti 
družbenega proizvoda; s tem pa bi se povečal tudi delež sred- 
stev za reprodukcijo v družbenem proizvodu. V preteklih le- 
tih je znašal ta delež: v letu 1973 . 27,4 %, 1974 27,0 %, 1975 
24,2 % in v letu 1976 21,8%, v letu 1977 pa bi na osnovi gor- 
nje ocene znašal okoli 23,7 o/o. V povprečju je bil torej v prvih 
dveh letih ustvarjen nižji dolež sredstev za reprodukcijo, kot 
je bilo predvideno z družbenim planom, iz česar sledi, da je 
potrebno v letu 1978 doseči ugodnejša razmerja v delitvi, pred. 
vsem na podlagi nekoliko počasnejšega gibanja sredstev za 
osebno, skupno in splošno porabo v družbenem proizvodu. 

Pri usmerjanju narodnogospodarskih gibanj na podlagi 
globalnih kazalcev je izrednega pomena spremljanje obsega 
in strukture celotnega prihodka Materialni stroški, ki so v 
SR Sloveniji n. pr. v letu 1976 predstavljali 45,2 % celotnega 
prihodka, so bili v preteklosti deležni nezadostne pozornosti 
pri analizah in ukrepanju. 

") Po oceni Zveznega zavoda za družbeno planiranje bo porasel v 
SFRJ družbeni proizvod sektorja za 19,1 %, v tem bo porasel fizični 
obseg proizvodnje za 7,7 %, splošni porast cen (deflator) pa bo dosegel 
11 % (SZDP D-191/77, Bgd. 20 september 1977). 

Kljub skupno sprejeti družbeni usmeritvi na kvalitetne os- 
nove razvoja se še vedno vse premalo temeljnih organizacij 
združenega dela načrtno posveča ekonomičnosti svojega po- 
slovanja in zmanjšanju deleža materialnih stroškov, ki izvi- 
rajo iz neracionalne porabe reprodukcijskega materiala, v ce- 
lotnem prihodku, pač pa pogosto dajejo prednost zahtevam 
po dviganju cen, kar neposredno povzroča inflacijske tenden- 
ce doma in zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva na tujih 
trgih. 

Informacijske osnove, namenjene analizi in planiranju na- 
rodnega gospodarstva, tudi premalo upoštevajo vlogo, ki jo 
imajo na ravni vsega združenega dela materialni in drugi pro- 
izvodni stroški kot del celotnega prihodka. Zato so ukrepi 
razvojne in tekoče gospodarske politike še vse preveč eno- 
stransko usmerjeni v obvladovanje oblik porabe, ki izhajajo 
iz dohodka, področje reprodukcijske potrošnje pa ostaja iz- 
ven zavestnega usklajevanja gospodarskih gibanj. To se kaže 
v skromnih rezultatih pri umirjanju "en, ki mora sloneti na 
skladnosti blagovnih in denarnih tokov izvirajočih iz celotnega 
prihodka, ter v kratkoročnih rešitvih pri vzpostavljanju sta- 
bilnih ekonomkih odnosov s tujino, ki morajo prispevati k 
nemoteni reprodukciji celotnega prihodka. 

1. 13. Živahno gibanje gospodarstva letos, negativni saldo 
naših ekonomskih odnosov s tujino in razmeroma umirjena 
kreditna politika so vplivali na to, da so se nekatera sredstva 
bank (knjižni denar, omejeni in vezani depoziti, hranilne vlo- 
ge in devizna sredstva) v prvih 8 mesecih letos v SR Sloveni- 
ji povečala za 5 %. Pri tem so se sredstva na žiro računih 
gospodarstva znižala za 3,8 milijard, pri drugih žiro računih 
pa povečala za 3,9 milijard din. Počasnejše naraščanje oziro- 
ma stagnacija najlikvidnejših sredstev je tudi posledica odli- 
va denarja z žiro računov v druge depozite. Tako so se ome- 
jeni depoziti od začetka leta do konca avgusta povečali za 
10%, hranilne vloge ce:o za 19%, medtem ko so se vezani 
depoziti zmanjšali za 8%. Zaradi sprememb v kontnem planu 
bank pa je natančna primerljivost podatkov za leto zaenkrat 
nemogoča. Močan je tudi porast obvezne rezerve pri NB 
(8,5 %). Primerjava stanja obveznih depozitov bank iz SRS 
pri NB (obvezna rezerva, žiro računi, blagajniški zapisi, sred- 
stva rezerv) in kreditov, ki so jih banke koristile pri NB, 
kaže, da je saldo naše republike v procesu emisije primarne- 
ga denarja za okoli 6 milijard negativen (10,6 milijard obvez- 
nih depozitov, 4,8 milijard din kreditov pri NB). 

Vsi odobreni krediti so se v 6 mesecih povečali bolj kot 
sredstva. 

Likvidnost bank v SR Sloveniji je letos, čeprav nekoliko 
nižja kot lani, še vedno ugodna. Pričakovati je, da bo ob bolj 
umirjeni dinamiki gospodarske rasti in bolj živahna kreditno 
denarni politiki do konca leta likvidnostni položaj gospodar- 
stva kot celota zadovoljiv. 

Dolg iz kreditnih poslov s tujino, prijavljenih pri NB Slo. 
venije, je znašal konec avgusta 17,1 milijard din, pri tem pa 
je gibanje na novo sklenjenih kreditnih poslov zadolževanja 
v tujini v 8 mesecih letos na precej nižjem nivoju kot v ena- 
kem razdobju lani (za 13 %). To kaže, da na gibanje dolga 
ob sedanjem restriktivnem zadolževanju v tujini vpliva pred- 
vsem koriščenje kreditov, sklenjenih v preteklih letih. Stanja 
dolga SRS znaša 11 % celotnega zunanjega dolga SFRJ, po- 
rast zadolžitve SRS v letošnjem letu pa po oceni predstavlja 
okoli 20 % letošnjega ocenjenega priliva od izvoza. 

1. 14. Najnovejši podatki in ocene v glavnem potrjujejo 
ugotovitve, ki smo jih v zvezi z izvajanjem politike skladnej- 
šega regionalnega razvoja dali v junijski analizi, da se dogo- 
vorjene naloge uresničujejo še vedno le delno. 

Najpomembnejše spremembe so pri zaposlovanju. Najno- 
vejše ugotovitve o uveljavljanju samoupravnega sistema po- 
speševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji ka- 
žejo, da so pri zaposlovanju in investicijah že prisotni po- 
membnejši premiki. Iz uradnih podatkov Zavoda SRS za sta- 
tistiko o gibanju zaposlenosti po obč'nah v obdobju od 31. 3. 
1976 do 31. 3. 1977 je razvidno, da je zaposlenost v 10 občinah, 
ki so v celoti opredeljene kot manj razvite, rasla po stopnji 
5,8%, kar je precej nad republiškim poprečjem (3,8%), ven- 
dar med njimi obstajajo precejšnje razlike. Kljub temu še 
vedno obstajajo veliki problemi zaposlovanja razpoložljivih 
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delavcev na manj razvitih območjih. Po anketi Gospodarske 
zbornice Slovenije je na teh okoli 8000 delavcev, ki bi se lah- 
ko takoj vključili v delo, poleg tega pa se želi okoli 7000 
zdomcev vrniti domov, če bi dobili zaposlitev. 

Najnovejša gibanja potrjujejo predhodna predvidevanja, da 
Je pričakovati v drugem polletju leta 1977 povečano investi- 
cijsko aktivnost. Tako se na primer po podatkih Ljubljanske 
banke delež odobrenih naložb v letu 1977 v primerjavi s pred- 
hodnim letom povečuje. V letu 1976 je bilo za investicije na 
manj rarrvitih območjih odobrenih 11,8 % od skupnih kredi- 
tov banke, v prvem polletju 1977 pa 16,2 %. Kljub temu pa še 
vedno velja ugotovitev, da so pri investicijskih odločitvah še 
vedno premalo upoštevane možnosti zaposlovanja na posa- 
meznih območjih, in se torej le delno uresničuje usmeritev 
družbenega plana, da naj bi nova delovna mesta odpirali 
predvsem na območjih, kjer so še večje možnosti zaposlovanja. 

Ugotovitve, ki smo jih dali v juniju v »Analizi izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977« o izva- 
janju nalog, ki so jih z družbenim dogovorom o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji" spre- 

jele samoupravne Interesne skupnosti na področju gospo- 
darstva in družbenih dejavnosti, potrjujejo tudi najnovejša 
poročila udeležencev dogovora. Tako je na področju gospo- 
darske infrastrukture le Republiška skupnost za ceste izpe- 
ljala svoje naloge v dogovorjenih okvirih. Pri tem pa je tre- 
ba upoštevati, da obstajajo realne možnosti za pospešeno iz- 
vajanje nalog v naslednjih letih na tistih področjih, kjer so 
v letih 1976 in 1977 zaostajale. To velja tako za zaostanek 
pri izgradnji daljnovodnih in distribucijskih elektroenerget- 
skih objektov, za vlaganje PTT zmogljivosti ter za gradnjo 
objektov za varstvo voda in za oskrbo z vodo. 

V družbenih dejavnostih so se soadarnostna sredstva ob- 
likovala v skladu z začasnim sistemom, ki je veljal za leto 
1976 in prvih sedem mesecev leta 1977 Glede uresničevanja 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter dejavnosti, 
ki so bili podpisani v sredini tega leta, pa bo treba dosledno 
uveljaviti tudi izvajanje nalog, sprejetih z družbenim dogovo- 
rom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji. 

2. Osnovna Izhodišča za oblikovanje nalog pri izvajanju družbenega plana v letu 1978 

2.1. Gospodarska gibanja v zadnjah mesecih in ocena os- 
novnih materialnih okvirov razvoja do konca leta 1977 kažejo, 
da še veljajo osnovne ugotovitve iz Poročila o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije v letu 19v6 in prvi polovici leta 
1977, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine konec junija. 

Kot je bilo ugotovljeno že v junijski analizi izvajanja 
družbenega plana in še posebej v poročilu Izvršnega sveta, 
osnovni problemi pri izvajanju družbenega plana niso v do- 
seženih kvantitativnih rezultatih. Ti so v prvih dveh letih si- 
cer nekoliko izpod predvidevanj srednjeročnega plana; vendar 
je bilo že v družbenem planu predvideno, da bo gospodarska 
aktivnost v prvih letih tega srednjeročnega obdobja nižja od 
predvidene poprečne rasti za celotno petletno obdobje. 

Osnovni problemi uresničevanja družbenega plana izhaja- 
jo iz nezadostnih kvalitativnih prenrkov na nekaterih pod- 
ročjih, kot so: 
— prepočasno uveljavljanje samoupravnega družbenega pla- 

niranja. Kljub pomembnim uspehom pri samoupravnem 
sporazumevanju in dogovarjanju o skupnih interesih, ciljih 
in nalogah je vsklajenost med posameznimi interesi in ob- 
jektivnimi narodnogospodarskimi razvojnimi možnostmi še 
šibka ter se nedosledno izvajajo določila samoupravnih 
sporazumov m družbenih dogovo »v ter obveznosti, spre- 
jete z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti; 

— počasnost spreminjanja družbenoekonomskih osnov odno- 
sov v združenem delu, zlasti glede svobodne menjave dela, 
združevanja dela in sredstev ter motivacije za produktiv- 
nost; 

— nezadostna pozornost usmerjanju blagovno-denarnih tokov 
celotnega prihodka, zlasti obvladovanju proizvodnih stroš- 
kov ter zaostajanje v uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov 
razvoja, ki se globalno kaže v nezadostnem povečevanju 
družbene produktivnosti dela in v velikih nihanjih v razvo- 
ju po posameznih letih, zlasti v gospodarski aktivnosti, iz- 

' vozu in uvozu ter v. investicijah v osnovna sredstva in 
zaloge; 

— še vedno ekstenzivno zaposlovanje, ki presega okvire, pred- 
videne v družbenem planu; 

— neizdelani sistem razporejanja čistega dohodka in delitve 
osebnih dohodkov, ki omogočajo hitrejše naraščanje real- 
nih osebnih dohodkov na zaposlenega od rasti produktiv- 
nosti dela; 

— še vedno neizdelan sistem združevanja sredstev za zado- 
voljevanje skupnih potreb, ki omogoča oblikovanje presež. 
kov preko dogovorjenih sredstev in na tej osnovi višjo 

ls) V posebni analiz] bodo podrobneje nakazani rezultati dosedanjega 
razvoja manj razvitih območij (v letih 1976 in 1977). 

rast sredstev za skupno porabo od rasti družbenega pro- 
izvoda; 

— poslabševanje razmerij v zunanejtrgovinski menjavi zaradi 
zmanjševanja izvozne aktivnosti od še vedno veliki odvis- 
nosti od uvoza; ob tem se regionalna struktura blagovne 
menjave počasi spreminja; 

— problemi v strukturi investicij, zlasti zaradi zaostajanja v 
nekaterih dejavnostih skupnega interesa kot so; moderni- 
zacija izvozno usmerjene industrije, razvoj strojegradnje, 
nekatere dejavnosti bazne industrije in kmetijstva, cestna 
infrastruktura in turizem; 

— močni pritiski za povečanje cen in neusklajena razmerja r 
cenah na posameznih področjih. 
Ekonomska politika in vsi osnovni nosilci razvoja bodo 

morali v prihodnjem letu osredotočiti pozornost prav na iz- 
vajanje nalog, dogovorjenih na teh področjih. 

2. 2. Materialni okviri in možnosti družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1978 so v veliki meri pogojeni 
z osnovnimi značilnostmi letošnjih gospodarskih gibanj in 
tendenc na prehodu v leto 1978, z osnovnimi elementi predvi- 
denega razvoja in politike za celotno SFR Jugoslavijo ter ne- 
katerimi značilnostmi pričakovanih gospodarskih gibanj v raz- 
vitih evropskih deželah. 

Po dosedanji sorazmerno ugodni gospodarski rasti v raz- 
vitih evropskih državah, ki je bila v prvem polletju leta 1977 
višja od predvidene, se do konca letošnjega leta napoveduje 
umirjanje gospodarske rasti, ki bo značilno tucli za prvo pol- 
letje prihodnjega leta.14 Osnovna aktivnost ekonomske politike 
v razvitih zahodnih državah bo tudi v letu 1978 usmerjena 
na ublažitev inflacije, znižanje ali vsaj ohranitev sedanje stop- 
nje nezaposlenosti ter na zmanjšanje tekočega deficita v pla- 
čilhi bilanci. Strokovnjaki OECD ocenjujejo, da bo gospodar- 
ska rast v državah OECD znašala v d"ugem polletju leta 1977 
in prvem polletju leta 1978 okoli 4 %, v štirih najbolj razvitih 
evropskih državah pa nekoliko izpod 3% (Zvezna republika 
Nemčija 3,75%, Francija 3%, Velika Britanija 2,25%, ozi- 
roma 1,5 % v prvem polletju 1978 m Italija 0,25 %, oziroma 
0,75 % v prvem polletju 1978). 

Zvezne analize ocenjujejo, da bo po umirjanju rasti v dru- 
gem polletju letošnjega leta v prihodnjem letu obseg indu- 
strijske proizvodnje v celotni Jugoslaviji višji za 7—8 %. 
Družbeni proizvod celotnega gospodarstva pa naj ba se pove- 
čal za 6—7 %. Zaposlenost bi se lahko povečala za okoli 3,5 %, 
da bi se produktivnost dela povečala za 3—4 %. Pomemben 
generator gospodarske rasti naj bi bila investicijska dejavnost, 

1<) OECD Obserrer. 
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Blasta še investicije t stanovanjsko izgradnjo. Celotne inve- 
sticije naj bi po ocenah porasle za 7,3—8,3 %. Ob umirjenem, 
to je nekoliko počasnejšem naraščanju osebne, skupne in 
splošne porabe od rasti družbenega proizvoda bo izvoz blaga 
predstavljal pomemben element rast" industrijske proizvod- 
nje; po zveznih ocenah bi obseg izvoza blaga in storitev v le- 
tu 1978 porasel za okoli 6%, medtem ko bi uvoz blaga in 
storitev ostal na ravni leta 1977 ter bi se tako ob manjšem 
koriščenju dopolnilnih sredstev iz tujine zmanjšal tudi defi- 
cit plačilne bilance. . .• . 

Glede na dosežene rezultate pri stabilizaciji in možnosti, ki 
jih večja proizvodnja nudi ekonomski politiki za nadaljevanje 
stabilizacijskih naporov, bo predvidoma rast cen v letu 1978 
nekoliko nižja kot v letu 1977. 

Predvideni uspehi v boju proti inflaciji se bodo predvido- 
ma odrazili tudi na krepitvi življenjskega standarda, prebival- 
stva; po prvih ocenah se bo ob rasti realnih osebnih dohod- 
kov med 2,5 in 3,6% povečal za 5,7 do 6,7%. 

Doseženi rezultati in prisotne tendence v gospodarskih gi- 
banjih v SR Sloveniji na prehodu v leto 1978 — ob upošte- 
vanju navedenih ocen razvoja za celotno SFR Jugoslavijo in 
mednarodnega gospodarskega položaja — dopuščajo nasled- 
njo globalno oceno materialnih okvirov družbeno-ekonomske- 
ga razvoja v prihodnjem letu: 

Že dosežena raven proizvodnje v SR Sloveniji, specifična 
struktura slovenskega gospodarstva z veliko udeležbo pro- 
izvodnje predmetov za široko potrošnjo ter še vedno velika 
navezanost proizvodnje na uvoz reprodukcijskega materiala 
in surovine ob težjih pogojih za povečanje izvoza navajajo 
na oceno o gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prihod- 
njem letu, ki je nekoliko nižja, kot kažejo prve ocene za ce- 
lotno Jugoslavijo. 

Analize in dosedanje ocene razvojnih možnosti za SR Slo- 
venijo kažejo, da bo moč doseči v letu 1978 okoli 6% porast 
družbenega proizvoda in 7 % rast industrijske proizvodnje. Ta 
naloga je zelo zahtevna, saj padajoča dmamika rasti industrij, 
ske proizvodnje v letu 1977 predstavlja slabšo startno osnovo 
za razvoj v prihodnjem letu; položaj je favno nasproten kot 
na prehodu iz leta 1976 v 1977. Dinamaka rasti industrijska 
proizvodnje v letu 1976 je bila namreč takšna, da bi celo stag- 
nacija proizvodnje skozi vse leto 1977 na ravni decembra 
1976 pomenila okoli 4 % porast v letu 1977 glede na celo leto 
1976. Dinamika proizvodnje v letu 1977 pa je takšna, da bi 
pod enakami predpostavkami zagotovla v letu 1978 le okoli 
2 % povečanje proizvodnje glede na leto 1977. Vender pa 
razmere v proizvodnji, zlasti nizka raven zalog izgotovljenih 
izdelkov ter na splošno dobra oskrba s surovinami in z re- 
produkcijskim materialom, dajejo možnosti za nadaljnjo rast 
proizvodnje. 

Na videz optimistično oceno industrijske proizvodnje ute- 
meljujejo tudi številne nove proizvodne zmogljivosti, za ka- 
tere smo se dogovorili v Dogovoru o temeljih družbenega pla- 
na in ki bodo začele z obratovanjem ob koncu letošnjega le- 
ta in v letu 1978. S proizvodnjo bodo pričele termoelektrarna 
Šoštanj IV, hidroelektrarna Spodnja Drava II, cementarna 
Anhovo, opekama Vrhnika, nove ali povečane proizvodne 
zmogljivosti v kemiji (za natrijev tripolifosfat, farmacevtska 
surovine, formaldehid, akrilne smole, poliesteme alkidne smo- 
le, vodikov peroksid, natrijev perborat); v letu 1978 bosta za. 
čeli normalno obratovati hladna vajj^ma na Jesenicah in to- 
varna celuloze v Krškem. Omenjene in druge letos in v pri- 
hodnjem letu aktivirane proizvodne ;mogljivosti bodo občut- 
no prispevale k substituciji uvoza in k hitrejši rasti proiz- 
vodnja v letu 1978. 

MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V SR SLOVENIJI V LETU 1978 
—■ stopnja rasti v '/o 

1977 1978 1976—1978 0 1976—1980 
ocena prognoza prognoza^ družbeni plan 

Družbeni proizvod 
— skupaj 
— družbeni sektor 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem dedu 
— v mat. proizvodnji 
Produktivnost dela v družbenem sektorju 
Delež produktivnosti v prirastu družbenega 
proizvoda 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Pokritje uvoza z izvozom 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarstvo 
— negospodarstvo 
Delež investicij v osnovna sredstva gospo- 
darstva v družbenem proizvodu 
Življenjski standard 
— osebna potrošnja 
— družbeni standard 
Realni osebni dohodka na zaposlenega 
Cene proizvodnje. industrijskih proizvodov 
Cene na drobno 
2ivljenjski stroški 

6.1 
6,5 
8.2 
1,0 
3,5 
3,5 
2,9 

45 % 
—5 

9 
60 % 
5,7 
6.3 
3,0 

19,7 % 
4.5 
4.6 
4.4 
3.7 
9 

13 
14,5 

okoli 
okoli 
okoli 
okoli 

5,9 
6,0 
7.0 
3,5 
3 
2,8 
3.1 

okoli 52 °/o 
8 
4 

62 % 
7,0 
7.5 
6,0 

19,9 % 
4,4 
4,0 
5.6 

okoli 2 
8 

12 
14 

okoli 4,9 
okoli 5,1 
okoli 5,8 
okoli 3,3 
okoli 3,1 
okoli 2,8 
okoli 2,2 

okoli 43 % 
6 

—2 
64 % 

5,4 
5,9 
3,6 

20,0 % 
4,0 
4,0 
4,0 
2,6 
7,6 

11,5 
13,9 

6.1 
6.4 
7,0 
3.5 
2,9 
2,7 
3.6 

65 % 
8.2 
5,0 
60 % 
8,0 

19,7 % 
5,7 
5,9 
6.6 
3,0 
9,0" 

11,0" 
10,6" 

«) Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije. 
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Ugodnejša^ razmer] a v razporejanju dohodka v letu 1977 
oodo omogočila tudi višjo rast vlaganj v osnovna sredstva 
zlasti vlaganj v osnovna sredstva gospodarstva, ki bodo pred- 
vidoma porasla za 7,5 % tako, da bo njihova udeležba v druž- 
benem proizvodu celo nekoliko nad predvidevanji družbene- 
ga plana za celotno srednjeročno obdobje (19,9 %). V letu 
1978 bodo predvidoma močneje porasle investicije v stano- 
vanjsko gradnjo, ki med drugim predstavljajo pomemben 
element domače konjunkture. 

Zaposlenost v družbenem sektorju se bo predvidoma po- 
večala za okoli 3%, kar bo omogočalo zaposlitev celotnega 
priliva v aktivno prebivalstvo, hkrati pa zahtevalo še vedno 
sorazmerno velik obseg zaposlovanja delavcev iz drugih re- 
publik. Ob teh predpostavkah bi produktivnost dela v druž- 
benem sektorju v letu 1978 lahko porasla za okoli 3 %, njen 
delež v prirastu družbenega proizvoda pa hi znašal okoli 
62 % (v družbenem planu se predvideva delež G5 %). 

Ob takšnem^ gibanju produktivnost dela in ob upoštevanju 
usmeritev družbenega plana glede počasnejše rasti sredstev 
za osebne dohodke od celotnega dohodka, bi realni osebni 
dohodki na zaposlenega porasli za okoli 2 %, skupna sredstva 
za osebno porabo za okoli 4 %, družbeni standard za okoli 
5,6 % in celotni življenjski standaatf za okoli 4,4 %. 

Predvidena, dinamična rast industrijske proizvodnje — ob 
intenzivnejši investicijski potrošnji teir umirjenejšem porastu 
osebne in skupne porabe — zahteva visoko dinamiko gibani 
ekonomskih odnosov s tujino v prihodnjem letu. Tako oce- 
njujemo, da bo v letu 1978 izvoz blaga realno porasel za okoli 
8 /o. Pogoj za trajnejšo izvozno usmeritev organizacij zdru- 
ženega dela bo povečanje produktivnosti, boljše organiziranje 
in povezovanje združenega dela, ki bi ob večji stabilizaciji do. 
mačega trga in ustreznih izvoznih stimulacij, uveljavljanju 
novih odnosov in sistemskih rešitev na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino ter realnejšem tečaju dinarja, zagotovi, 
to večjo konkurenčno sposobnost in prodornost našega gospo- 
darstva na svetovnem trgu. Predvidena dinamika proizvodnje 
in izvoza zahteva okoli 4% večji obseg uvoza. Napori ekonom- 
ske politike in prizadevanja združenega dela bodo morali biti 

usmerjani! na zagotavljanje potrebnih odnosov med obsegom 
proizvodnje, izvoza in uvoza, da ne bi ponovno prišlo do ve- 
likih ^nihanj na teh področjih, ki vplivajo destabilizacijsko na 
obnašanje temeljnih nosilcev razvoja. 

Ob zmernem povečanju uvoza bi biio potrebno v letu 1978 
selektivno povečati zlasti uvoz opreme, kar zahtevajo pred- 
videna povečana investicijska vlaganja tako, da bi s tem 
omogočili nadaljnji tehnološki napredek, zlasti modernizaci- 
jo izvozno usmerjene industrijske proizvodnje in tekočo iz- 
gradnjo prioritetnih objektov. 

Združeno delo, organizirano v Samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino, se bo moralo prek pla. 
niranja ekonomskih odnosov s tujino in oblikovanja eknom- 
ske politike organizirati za dolgoročnejše usmeritve in razvi- 
tejše oblike menjave. Preusmeriti se bo moralo od močne 
uvozne odvisnosti na vse bolj izvozno usmerjeno gospodar- 
stvo, ki se bo v vse večji meri, toda v okviru ekonomske 
upravičenosti, oskrbovalo z domačimi surovinami in polizdel. 
ki. Izvozna orientacija bi hkrati ob povečani konkurenčni 
sposobnosti gospodarstva tako lahko predstavljala trajnejši, 
stabilnejši in kvalitetnejši faktor gospodarske rasti. 

Predvideno naraščanje industrijske proizvodnje, skladnej- 
ši odnosi v zunanjetrgovinski menjava in skladnejša gibanja 
vseh oblik porabe z ustvarjenim dohodkom pomenijo osnovo 
Zf padaljevanje stabilizacijske politike. Z nadaljevanjem lan- skoletne politike in bolj selektivnem pristopu na področju 
cen, ob nadaljnjem urejanju razmerij na tržišču in izboljšanju 
preskrbe z osnovnimi živilskimi, zlasti kmetijskimi proizvodi, 
bi lahko dosegli celo nekoliko nižjo rast cen na drobno in 
življenjskih stroškov, kot bo predvidoma dosežena v letu 1977. 

,J» t? predvidevanja o možnih okvirih razvoja v letu 1978 slonijo na predpostavki, da bodo vsi osnovni nosilci raz- 
voja, zlasti podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana, 
dosledno izpolnjevali obveznosti in naloge, sprejete s samo- 
upravn'mi sporazumi, plani, družbenimi dogovori in družbe- 
nimi plani. 

\ 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE LJUBLJANA 

DOKUMENTACIJA 

h gradivu globalna ocena razvoja SR Slovenije 

v letu 1977 in možnosti razvoja v letu 1978 

TABELA 1 

MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V SR SLOVENIJI 
stopnje rasti v % 

1977 1977 1976—1977 1978 
1978 ocena resolucija ocena prognoza 

Družbeni proizvod 
— skupaj 
— družbeni sektor 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 
Zaposlenost v mat. proizvodnji 
Produktivnost dela v 
družbenem sektorju 
Delež produktivnosti v prirastu 
družbenega proizvoda v % 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Pokritje uvoaa z izvozom v % 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarstvo 
— negospodarstvo 
Delež investicij v osn. sred. 
gospod, v družb, proiz. v °/o 
Življenjski standard 
— osebna potrošnja 
— družbeni standard 
Realni osebni dohodki na 
zaposlenega 
Cene proizvajalcev ind. proizv. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 

2,8 
2.8 
2,3 
5,5 
2.9 
2.3 

0,5 

18,0 
15.0 

— 18,0 
71,9 
2,8 
3,5 
1,5 

20,6 
3.0 
3.4 
2.1 

2,1 
5,8 
9.5 

13.1 

6.1 
6,5 
8.2 
1,0 
3,5 
3,5 

2,9 

45,0 
— 5,0 

9,0 
60,0 
5,7 
6.3 
3,0 

19,3 

okoli 5,0 
okoli 5,5 
okoli 6,0 
okoli 3,0 

2,6 

2,8 

55,0 
okoli 7,0 
okoli 7,5 
okoli 64,0 
okoli 6,0 
okoli 6,0 

21,5 
4.5 počasnejša 
4.6 rast od 
4,4 rasti DP 

3.7 2,0 
9,0 ne bistveno 

13,0 višja rast 
14,5 kot v 1.1976 

okoli 4,5 
okoli 4,7 

5,3 
3,3 
3.2 
2,8 

okoli 1,7 

36,0 
5,0 

— 5,0 
65,0 
4.3 
5,0 
2,2 

20,3 
3,8 
4,0 
3,2 

3,0 
7.4 

11,3 
13,8 

okoli 5,9 
okoli 6,0 
okoli 
okoli 

7,0 
3,5 
3.0 
2,8 

3.1 

okoli 52,0 
8,0 
4,0 

62,0 
7,0 
7,5 

,, 6,0 

19,7 
4,4 
4,0 
5,0 

okoli 2,0 
8,0 

12,0 
14,0 

1976— 1976—1980 
1978 družbeni 
prognoza plan 

okoli 4,9 
okoli 5,1 
okoli 5,8 
okoli 3,3 
okoli 3,1 
okoli 2,8 

okoli 2,2 

okoli 43,0 
6,0 

— 2,0 
64,0 
5,4 
5,9 
3,6 

4,0 
4,0 
4,0 

2,6 
7,6 

11,5 
13,9 

6.1 
6.4 
7,0 
3.5 
2,9 
2,7 

3.6 

65,0 
8.2 
5,0 

60,0 
8,0 

19,7 
5,7 
5,9 
6,6 

3,6 
9,9* 

11,0* 
10,6* 

Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije 
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TABELA 2 

OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA SFR JUGOSLAVIJE2 

— stopnje rasti v % 

1976 1977 
ocena 

1977 
resolu- 

cija 

1976— 
1977 

ocena 

1978 
prog- 
noza 

1976- 
1978 

prog- 
noza 

1976— 
1980 
plan 

Družbeni proizvod 
— skupaj 

. — družbeni sektor 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaiposlenost v družbenem 
sektorju 
Produktivnost dela 
v družbenem sektorju 
Delež produktivnosti 
v prirastu 
družbenega proizvoda v % 
Izjvoz balaga in storitev 
Uvoz blaga in storitev 
Odstotkov pokritja uvoza 
blaga z izvozom blaga 
Investicije v osnovna 
sredstva: 
— gospodarstvo 
— negospodarska dejavnost 
— v tem stanovanjska 

izgradnja 
Življenjski standard 
Osebna potrošnja 
Družbami standard 
Realni osebni dohodki 
na zaposlenega 
Cene proizvajalcev 
industrijskih proizvodov 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 
Izvozne cene 
Uvozne cene 

4,1 
4.1 
3,5 
7,5 

3.2 

1,0 

24,0 
10,6 

—5,0 

66,2 

2,8 
2,5 
3,2 

3,2 
3,8 
4,0 
3.0 

3,5 

6.1 
9,4 

11.6 
4,0 
3,0 

6,8 
7,7 
9,1 
2,0 

4,0 

3,6 

47,0 
—0,5 
12,0 

56.4 

8.2 
10,3 
8.3 

7,5 
6.4 
6.0 
7,7 

5.1 

9,4 
13.5 
15,0 
8,0 

12,0 

8.8 
6.1 
6,0 
3,0 

3,0 

3,0 

43.0 
6,5 
8,0 

63,5 

6,7 
8.5 
6.2 

7,0 
4.9 
4.6 
5.7 

2.5 

9,0 
9,4 

12.1 
4,0 
4.6 

6.4 
5,8 
6.5 
3.8 

3.6 

2,1 

37,0 
4.9 
3,1 

60,8 

5,5 
6.3 
5.4 

5.4 
5.1 
5,0 
5.2 

4.3 

7.7 
9,2 

12,0 
6,0 
7.5 

5,9—6,9 
6,4—7,5 
7,0—8,5 

3,5 

3,4 

2,9—4,0 

45—54 
6,0 
0,3 

60,0 

7.3—8,3 
7,8—8,5 
6.4—8,0 

7.4—9,0 
5,7—6,7 
5,6—6,4 
6,0—7,6 

2.5—3,6 

8—9 

10-11 
okoli 6,0 
okoli 6,0 

5.5—5,9 
6,0-6,4 
6.6—7,2 

3,7 

3,5 

2,4—2,8 

40—44 
5,3 
2,2 

60,5 

6,3—6,6 
6.7—6,9 
5.8—6,3 

6,0—6,6 
5,3—5,6 
5,2—5,6 
5,8—6,4 

3,7-4,1 

6,9 
7,5 
8,0 
4,0 

3,5 

3,9 

53,0 
7,8 
4.1 

62,02 

7,5 
8,5 
7,5 

7,8 
6,3 
6,0 
7.2 

3,5 

9,0 
11,0 
10,6 

"i! 19,7 " »"i - m* 
* Leto 1980. 



TABELA 3 TABELA 4 

DRUŽBENI PROIZVOD PO GOSPODARSKIH 
PODROČJIH 

OCENA GIBANJA DRUŽBENEGA 
PROIZVODA PO TEKOČIH CENAH 

— v mio din 
— cene 1976 

Indeks Indeks 
1976 fiz. obs. Ocena fiz. obs. Ocena 

1377/76 1977 1978/77 1978 

GOSPODARSTVO 
— družbeni sektor 
— zasebni sektor 
Industrija in 
rudarstvo 
Kmetijstvo, ribištvo 
— družbeni sektor 
— zasebni seiktor 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
— družbeni sektor 
— zasebni sektor 
Promet in zveze 
— družbeni sektor 
— zasebm sektor 
Trgovina 
Gostinstvo, turizem 
— družbeni sektor 
— zasebni sektor 
Obrt 
— družbeni sektor 
— zasebni sektor 
Stanovanjsko-koin dej. 
Ostale proizvodne 
dejavnosti 

100.056 106,1 106.134 105,9 112.357 
91.455 106,5 97.353 106,0 103.219 

8.601 102,1 8.781 104,0 9.138 

45.236 
5.817 
1.463 
4.354 
1.186 

159 
11.255 
10.149 

1.106 
7.361 
6.753 

608 
17.413 
2.793 
2.414 

379 
4.931 
2.777 

2.154 

108,2 
101,1 
103,0 
100,5 
104,0 
102,0 
101,5 
102 

97 
106 
106 
106 
106,5 
104 
104 
104 
106,5 
106,5 

106,5 

48.945 
5.882 
1.507 
4.375 
1.233 

162 
11.425 
10.352 

1.073 
7.803 
7.158 

645 
18.545 
2.904 
2.510 

394 
5.252 
2.958 

2.294 

107,0 
103,5 
105 
103 
102 
102 
103,9 
104 
103 
105.8 
106 
104 
106 
103.9 
104 
103 
106,8 
106,8 

106,8 

3.905 102 3.983 102 

52.371 
6.088 
1.582 
4.506 
1.258 

165 
11.871 
10.766 

1.105 
8.258 
7.587 

671 
19.658 
3.016 
2,610 

406 
5.609 
3.159 

2.450 

4.063 

— zneski v mio din 
— stopnje rasti v % 

celotno 
gospo- 
darstvo 

1. Družbeni proizvod 
(predhodni podatki) 
za leto 1976 100.056 
lizični porast obsega 
proizvodnje 1977/76 106,1 
DP 77 po cenah 76 106.134 
Ocenjena porast cen 112—113 

2. DP 1977 po tekočih 
cenah 119.581 
oorast fizičnega 
obsega 1978/7? 105,9 
ocenjen porast 
cen 1978/77 110—111 

3. DP 1978 po tekočih 
cenah 139.730 

4. Nominalni porast DP 
1977/76 120,0 
1978/77 117,0 

5. Družbeni proizvod 
leta 1978 po cenah 
1;)77 126.600 

Družbeni Zasebni 
sektor sektor 

91.455 

106,5 
97.353 

112—113 

109.746 

106,0 

110—111 

128.500 

120,0 
117,0 

116.370 

8.601 

1024 
8.781 

112,0 

9.835 

104,0 

110,0 

11.230 

114,3 
114,0 

10.230 

TABELA 5 

STOPNJE RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PANOGAH 

(po stari klasifikaciji dejavnosti) 1 — stopnje rasti v % 

1971— 
1975 

1976 1977 
ocena 

1976— 
1977 

ocena 

1978 
prog- 

1976— 
1978 

prognoza 

1976— 
1980 
plan 

INDUSTRIJA SKUPAJ 8,2 2,3 8,2 5,3 
MroenergUa $ g S 8 
Premog —O'1 ~ 
Crna metalurgija 6,0 0,0 3,5 i,' 
Barvasta metalurgija —0,2 3,0 3,0 3,0 
Nekovine 10,0 lfi 1W 6,6 
Kovinska industrija 5,4 1,0 9,u 
Elektroindustrija 13,4 2,0 11,0 o, s 
Komična industrija 16-4 3,0 10,0 6,5 
Industrija gradbenega materiala 6,8 —6,0 11,5 2,4 
Lesna industrija 9,6 7,0 12,0 9,4 
Proizvodnja papirja 8,7 6,0 30,0 17,5 
Tekstilna industrija 6,2 0,0 10,0 4,9 
Industrija usnja in obutve 6,5 2,0 —6,0 —2,0 
Industrija gume 11 >8 6,0 10,5 8,2 
Živilska industrija 8,9 4,0 4,0 4,0 
Grafična industrija 9,0 —1,0 10,0 4,4 
Tobačna industrija 4,7 10,0 1,0 5,5 
Druga industrija 15,3 12,0 20,0 15,9 

6,7 
16,0 
10,0 
6,0 
4,5 
4,5 
7,0 
7,0 
8,0 

12,5 
5,0 
8,0 

18,0 
3,0 
2,0 
8,5 
5,0 

12.0 
1,0 

12,0 

5,8 
6,7 
9,7 
0,0 
2.7 
3,5 
6.8 
5,7 
7,0 
8,5 
3,5 
9,0 

18,0 
4,3 

—0,7 
8,3 
4,3 
7,0 
4,0 

14,7 

7,0 
7,6 

16,5 
1,6 
6.0 
4.1 
8,6 
6,5 
8.5 

12,5 
5.6 
7,6 

11,5 
2,6 
2,0 
9.5 
6.6 

10.5 
90 
7,6 
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TABELA 5 a 

STOPNJE RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PANOGAH 
(po sedanji klasifikaciji dejavnosti) 

— stopnje rasti v % 

1971— 
1975 

1976 1977 
ocena 

1976— 
1977 

ocena 

1978 
prog. 
noža 

1977— 
1978 

prognoza 

1976— 
1980 
plan 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 
Elektrogospodarstvo 
Pridobivanje premoga 
Pridobivanje nafte, zemeljskega 
plina 
Proizvodnja naftnih derivatov 
Crna metalurgija 
Pridobivanje rud barvastih kovin 
Proizvodnja barvastih kovin 
Predelava barvastih kovin 
Proizvodnja nekovinskih rudnin 
Predelava nekovinskih rudnin 
Predelava kovin 
Strojegradnja 
Proizvodnja prometnih sredstev 
Proizvod, elektr. stroj, eparatov 
Proizvodnja baz. kem. izdelkov . 
Predelava kem. izdelkov 
Proizvodnja kamna in peska 
Proizvodnja grad. materiala 
Proizvodnja žaganega lesa 
In plošč 
Proizvodnja končnih lesnih izd. 
Proizvodnja in predelava papirja 
Proizvodnja preje in tkanin 
Proizvod, konč. tekst, izdelkov 
Proizvodnja usnja in krzna 
Proizvodnja obutve in galanterije 
Predelava kavčuka 
Proizvodnja živi. proizvodov 
Proizvodnja pijač 
Proizvodnja krmil 
Proizvodnja in predelava tobaka 
Grafična dejavnost 
Proizvodnja raznovrstnih izdelkov 

8.2 2,3 8,2 
2,0 

—6,0 

—10,0 
19,0 
3,5 

—40,0 
6,0 

10,0 
13,0 
12,5 
9,0 
8,0 

11,0 
11,0 
30 

13,0 
14,0 
11,0 

8.0 
14,0 
30.0 
15,0 
4.0 

—1,0 
—3,0 

10,5 
2,5 
5,0 
8,0 
1,0 

10,0 
20,0 

5,3 6,7 
16,0 
6,0 

0,0 
10,0 
4,5 
0,0 
3,0 
7,0 

10,0 
6,5 
7,0 
6,0 
9,0 
8,0 
5,0 

16,0 
5,0 
5,0 

4,0 
10,0 
18,0 
4,0 
2,0 
1,5 
2.5 
8,5 
3,0 
6,0 
7,0 
1,0 

12,0 
12,0 

5,8 
9,0 
0,0 

—5,0 
14,6 
4,0 

—20,0 
4,5 
8,5 

11,5 
9,5 
8,0 
7,0 

10,0 
9,5 
4,0 

14,5 
9,5 
8,0 

6,0 
12,0 
24,0 

9,5 
3,0 
0,3 

—0,3 
9,5 
2,8 
5,5 
7,5 
I,0 
II,0 
16,0 

7,0 

TABELA 6 

STOPNJE RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO KOMPLEKSIH 
(na osnovi fizičnega obsega) 

— v % 

1371— 
1975 

1976 1977 
ocena 

1976— 
1977 

ocena 

1978 
prog- 
noza 

1976— 
1978 

prognoza 

1976— 
1980 
plan 

INDUSTRIJA SKUPAJ 8.2 2,3 8,2 5,4 
Energetika 4,2 1,6 0*6 U 
Crna in barvasta metalurgija 3,5 1,0 3,3 22 
Kovinska, in elektro industrija 7,7 1,3 g,'s 5,4 
Nekovine in gradbeni material 8,7 —3,1 n'9 4[j 
Kemična industrija 16,4 3,0 lo'o 6,5 
Lesna in papirna industrija 9,4 6,7 16,5 116 
Ostala predelovalna industrija 7,6 1,9 6,9 4,3 

6,7 
12,6 
4,5 
7,3 
5,9 

12,5 
10,8 
4,9 

5,8 
5,0 
3.0 
6.1 
5,0 
8.5 

11,3 
4.6 

7.0 
6,5 
5.1 
7,1 
6.8 

12,5 
8,3 
4.9 

24 
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STRUKTURA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 
PO KOMPLEKSIH 

1975 1976 ocena 
1978 

prog- 1980 
noža plan 

INDUSTRIJA 
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Energetika 7,7 7,6 7,0 7,3 7,2 
Črna in barvasta 
metalurgija 7,0 6,9 6,5 6,2 5,5 
Kovinska in 
elektro industrija 30,6 30,3 30,5 30,5 32,4 
Nekovine in 
gradbeni material 5,3 5,2 5,3 5,1 5,3 
Kemična ind. 
Lesna in 10,0 10,1 105 10,6 10,4 
papirna ind. 
Ostala predelo- 13,7 14,3 15,3 '15,7 14,7 
valna ind. 25,7 25,6 ' 25,2 24,6 24,5 

TABELA 8 

GIBANJE ZAPOSLENOSTI 

,1 

I ^ 
3 3 
s s 

1 

V tisoč oseb 
1971 573,8 558,9 14,9 15,0 
1972 594,2 579,2 15,0 12,8 
1973 614,9 600,4 14,5 11,1 
1974 644,8 830,4 14,4 9,2 
1975 677,6 662,1 15,5 9,9 
1976 697,4 681,6 16,0 12,3 
1977 (ocena) 722,2 705,5 16,7 12,5 
1973f prognoza) 744,1 726,7 17,4 12,8 
1980 (plan) 784,1 763,7 20,4 11,5 
Stopnje rasti v '/> 
1972 3,6 3,6 0,7 —14,7 
1973 3,5 3,7 —3,4 —13,3 
1974 4,9 4.9 —0,7 —17,1 
1975 5,1 5.0 7,6 7.6 
1976 2,9 2,9 3,2 24,2 
1977 (ocena) 3,5 3,5 4,4 2,0 
1978 (prognoza) 3,0 3,0 4,0 2,0 
1976—1980 (prognoza) 3,0 2,9 5,5 3,0 

Vir podatkov: 
1 Zavod SRS za statistiko. 
' Zdravstvena skupnost SR Slovenije (mesečna poročila) 

TABELA 7 

STOPNJE RASTI KMETIJSKE PROIZVODNJE 
(na osnovi fizičnega obsega) 
     — v % 

1976— 1976— 1976— 
1975 1976 1977 plan 1977 1978 1980 

ocena 1978 ocena ocena plan 

Kmetijstvo skupaj —4,0 5,5 
Po sektorjih lastništva 
— družbena gospodarstva —7,0 10,2 
— zasebna gospodarstva —3,0 3,6 
Po panogah: 
— poljedelstvo —5,0 —4,0 
— živinoreja 0,0 2,1 
— sadjarstvo —43.0 82,0 
— vinogradništvo —1,0 20,9 

1,0 3,5 3,2 3,3 3,5 

3,0 5,8 6,5 6,0 6.0 
0,5 3,0 2,0 2,3 3,1 

7,6 1,5 1,7 1,6 5.3 
4,0 2,0 3,0 2,7 3,0 

—50,0 65,0 —4,6 14,5 4;2 
—20,9 10,0 —1,5 2,1 0,0 
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TABELA 9 

ZAPOSLENI V DRUŽBENEM SEKTORJU PO DEJAVNOSTIH1 

Skupaj Gospodarstvo Industrija Trgovina 
in gost. 

Družb, 
dejav. 

Družb, 
služba 

V tisoč oseb 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 (ocena) 
1978 (prognoza) 
1980 (plan) 
Stopnje rasti v % 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1—3 1977 (ocena) 
1977 (ocena) 
1978 (prognoza) 
1976—1980 (plan) 

658,9 
579,2 
600,4 
630.4 
662,1 
681.6 
705.5 
726.7 
763,7 

3.6 
3.7 
4,9 
5,0 
2,9 
3.4 
3.5 
3,0 
2,9 

476.2 
492,6 
509.6 
534.7 
560.4 
573.6 
593.7 
610.3 
642.5 

3,4 
3.4 
4,9 
4,8 
2,3 
3,1 
3.5 
2,8 
2,7 

259.0 
269,7 
280.3 
295,9 
308.1 
318.4 

343,2 

4,1 
3,9 
5.6 
4,1 
3,3 
2.7 

2,1 

72.7 
76,6 
80.8 
84.8 
87.9 

105,4 

6,4 
5.4 
5.5 
5,0 
3.6 

4,4 

82.7 
86.6 
90.8 
95.7 

101,7 
108,0 

120,5 

4.7 
4.8 
5.4 
6,3 
6,2 
5.5 

3,4 

62,8 
65,3 
68.1 
71.2 
75,5 
79,7 

96,0 

4,0 
4,3 
4.5 
6,0 
5.6 

3,7 

Po podatkih Zavoda SRS za statistiko. 

TABELA 10 

OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV CELOTNEGA PRIHODKA IN NJEGOVA 
STRUKTURA V LETIH 1975, 1976 IN I. POLL. 1977 V OZD GOSPODARSTVA — v mio din 

— tekoče cene 

1975 1976 X. poli. 
1977 1975 

Struktura v % 
1976 I. poli. 77 

SKUPNI PRIHODEK 299.583,1 345.867,5 189.107,2 100,00 100,00 100,00 
Nabav, vrednost prodanega blaga 108.283,0 115.788,0 62.317,8 36,14 33,49 32,95 
Saldo (prirast) zalog 3.431,0 3.536,6 3.598,2 1,14 1,02 1,90 
Izguba pri substanci 40,0 97,7 82,7 0,01 0,03 0,04 
PROIZVODNI STROŠKI 126.249,6 156.474,6 86.492,5 42,14 45,24 45,74 
v tem: 
— porabljene surovine, material in el. energija 88.279,7 107.331,8 61.355,2 29,47 31,03 32,45 
— reklama, propaganda, reprezentanca , 843,9 991,6 517,1 0,23 0,29 0,27 
— proizvodne in neproizvodne storitve 28.844,0 38.061,2 19.146,6 9,63 11,00 10,12 
— drugi proiavodni stroški 8.281,8 10.089,8 5.473,6 2,76 2,92 2,90 
Popravek finančnega rezultata 3.978,7 116,3 — 1,33 0,03 — 
DOSEŽENI BRUTO DOHODEK 
(= »družbeni proizvod«) 64.542,8 77.122,9 43.977,8 21,54 22,30 23,25 
Obvezna amortizacija 6.152,2 9,010,2 5.906,7 2,05 2,61 3,12 
DOHODEK DOSEŽENI 58.390,6 68.112,7 38.071,1 19,49 19,69 20,13 
Izguba 585,2 1.148,8 999,6 0,19 0,33 0,53 
Del skupnega dohodka za obresti 3.564,6 4.449,1 2.407,5 1,19 1,29 1,27 
DOHODEK RAZPOREJENI* 55.411,3 64.812,4 36.590,4 18,50 18,74 19,35 
RAZPOREJANJE DOHODKA 55.411,3 64.812,4 36.590,4 100,00 100,00 100,00 
1. Skupna poraba 3.528,1 4.643,0 2.817,5 6,37 7,16 7,70 
2 Splošna poraba 883,5 801,8 504,3 1,59 1,24 1,33 
3 Ostali Tia.mRni 5.103,3 5.197,5 3.189,3 9,21 8,02 8,72 
4. Cisti dohodek 45.896,4 54.170,1 30.079,3 82,83 83,58 82,20 
RAZPOREJANJE ČISTEGA DOHODKA 45.896,4 54.170,1 30.079,3 100,00 100,00 100,00 
1. Osebni dohodki 33.591,9 42.181,3 22.826,6 73,19 77,87 75,89 
2. Stanovanjski prispevek in skupna poraba 

na ravni TOZD 4.454,1 4.691,3 2.139,3 9,70 8,66 7,11 
3. Sredstva za razširjanje materialne osnove 6.456,8 5.891,0 4.270.5 14,07 10,87 14,20 
4. Sredstva rezerv 1.393,6 1.406,5 842,9 3,04 2,60 2,80 

Vsebuje tudi razliko med povečanjem iin zmanjšanjem dohodka 
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TABELA 11 

OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV CELOTNEGA PRIHODKA IN NJEGOVA STRUKTURA 
V LETIH 1975, 1976 IN V I. POLL. 1977 
V OZD NEGOSPODARSTVA 

— v mio din 
  ' — tekoče cene 

1975 1976 I. poli. Struktura v % 
1977* 1975 1976 X. polletja 

1977* 

CELOTNI PRIHODEK 
Vsega porabljena sredstva: 
v tem: 
— poslovni materialni stroški 
— nabavna vrednost trgov, blaga 
— amortizacija po predpisanih stopnjah 
Doseženi dohodek 
— za obresti 
Izguba 
Razporejeni dohodek 
Skupna poraba izven TOZD 
Splošna poraba izven TOZD 
Ostali nameni 
Cisti dohodek 
Cisti dohodek 
Osebni dohodki 
Skupna poraba na ravni TOZD in stan. prisp 
Sredstva za razširjanje materialne osnove 
Sredstva rezerv 

* I. polletje 1977 m povsem primerljivo z leti 1975 in 1976 zaradi nove klasifikacije dejavnosti. 
Po novi klasifikaciji dejavnosti v negospodarstvu ni več financ in zavarovanja, spadajo pa časopisno založniška dejavnost 

In filmska industrija. 

12.506,2 
5.006,8 

3.895,1 
682,2 
429,5 

7.499,4 
85,9 

7,9 
7.378.0 

140,9 
64,6 

149,4 
7.023.1 
7.023.1 
5.825.2 

710.9 
401,9 

85,1 

14.112,3 
5.452,9 

4.025,1 
769,3 
658.5 

8.659,3 
107,8 

75,8 
8.584.5 

234.6 
23.7 

156.6 
8.169.6 
8.169,6 
7.089,0 

763,1 
243.7 

73.8 

8.967.2 
4.137,9 

2.635,1 
1.118,9 

383,9 
4.829.3 

44,3 
137.2 

4.908,7 
216,8 

18,1 
159.8 

4.514,0 
4.514,0 
3.900,7 

320.9 
253.3 

39,1 

100,0 
40.0 

31.1 
5,5 
3,4 

60.0 

0,1 
100 

1,9 
0,9 
2,0 

95.2 
100 
82,9 
10.1 
5,7 
1,2 

100,0 
38,8 

28,5 
5,5 
4,7 

61,4 

0,5 
100 

2.7 
0,3 
1.8 

95,2 
100 
86,8 

9,3 
3,0 
0,9 

100,0 
46,1 

29.4 
12.5 
4.3 

53,9 

1.5 
100 

4.4 
0,4 
3,3 

92,0 
100 
86,4 

7,1 
5.6 
0,9 

TABELA 12 

UDELEŽBA MATERIALNIH NALOŽB V DRUŽBENEM PROIZVODU 
— družbeni sektor 

- v mio din 
tekoče cena 

1975 1976 1977 
Predvidevanje 

1978 
ceine 1977 

Plan 
1976—1980 
cene 1975 

Družbeni proizvod 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarske 

v tem infrastruktura 
— negospodarske 
Prirast zalog 
Materialne naložbe gospodarstva 

Družbeni proizvod 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarske 

v tem infrastruktura 
— negospodarske 
Prirast zalog 
Materiatne naložbe gospodarstva 

76.995 
22.892 
15.398 

3.227 
7.494 
9.042 

24.440 

100,0 
29,7 
20,0 

4,2 
9,7 

11,7 
31,7 

91.455 
27.612 
18.753 

5.732 
8.859 
8.164 

26.917 

100,0 
30,2 
20,5 

6,3 
9,7 
8,9 

29,4 

109.746 
32.100 
21.600 

10.500 
10.728 
32.328 

116.370 
34.330 
23.200 

11.130 
10.780 
33.980 

STRUKTURA (v %) 

100,0 
29,2 
19,7 

9,6 
9,8 

29,5 

100,0 
29,5 
19,9 

9,6 
9,3 

29,2 

445.553 
123.260 
87.616 
30.104 
35.644 
41.104 

128.720 

100,0 
27,7 
19,7 

6,8 
8,0 
9,2 

28,9 



TABELA 13 

STRUKTURA INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA1 — cene 1975 
— v % 

1975 1976 
tekoče cene 

Ocena 
19771 

Plan 
1976—1980 

Vlaganje v osnovna sredstva gospodarstva 
1. Gospodarska infrastruktura 

— energetika 
— promet 
— vodno gospodarstvo 

S. Agroindustrijski kompleks 
— kmetijstvo 
— predelava mleka in sladkorja 

8. Surovinske dejavnosti 
— črna metalurgija 
— barvasta metalurgija 
— proizvodnja bazične kemije 
— nekovine 
Skupaj 1—3 

t. Ostalo 
V tem: 
— strojegradnja 
— inozemski turizem 

100,0 
21,0 
10.2 
10.3 
0,5 
6.1 
5.8 
0,3 
6.9 
3,8 
1,0 
1,6 
0,5 

34,0 
66,0 

8.2 
2,32 

100,0 
30.8 
21,3 

8,7 
0,6 
6,1 
5,7 
0,4 
5,4 
2,9 
0,9 
1,4 
0,5 

12,1 
57.9 

4,9 
2,92 

100,0 
29,8 
20,1 

9.1 
0,6 
6.2 
5.3 
0,9 
7,8 

13,8 
56,2 

4,8 
3,02 

100,0 
34,3 
20,5 
13,1 
0,7 
8,8 
6.7 
2,1 
9,4 
3.3 
1.4 
4,3 
0,4 

52,5 
47,5 

4.8 
2,3 

1 Ocena za leto 1977 temelji na podatkih o strukturi izplačil za investicije v osnovna sredstva po dejavnostih v prvih še- 
gtih mesecih letos. Zaradi prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti so podatki še nezanesljivi in bodo za zagotovitev primer- 
ljivosti s planskimi podatki potrebna še dodatna razčiščevanja. 

1 Podatek se nanaša na investicije v gostinstvo in turizem, brez ločitve na domači in inozemski turizem. 

TABELA 14 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV 

— tekoče cene 
— v mio din 
— $ = 17,00 din 

1975 1976 
1977 

ocena 
Prognoza 

1978 1976 

Stopnje rasti (nomdnala) 
1976— 1978 

1977 1977 prognoza 
ocena ocena 

Izvoz blaga in storitev 
Izvoz blaga 
Izvoz storitev 

Uvoz blaga in storitev 
Uvoz blaga 
Uvoz storitev 

Pokritje uvoza blaga 
c izvozom blaga v % 

22.065 
12.929 
9.136 

28.674 
25.437 

3.237 

50,8 

24.708 
15.464 
9.244 

25.261 
21.503 

3.758 

71,9 

26.080 
15.780, 
10.300 
30.290 
26.230 

4.060 

60,2 

29.400 
18.070 
11.330 
33.950 
29.450 

, 4.500 

61,4 

12,0 
19,6 
1,0 

-12,0 
-15,5 

16,0 

5,5 
2,0 

11,0 
20,0 
22,0 

8,0 

8,5 
10,5 
6,0 
3,0 
1,5 

11,8 

12,7 
14,5 
10,0 
12,0 
12,0 
12,0 

TABELA 14 a 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV 
stopnje rasti v °/o 

1976 

Stopnje rasti (realne) 
1977 ocena 

ocena 1976—1977 
1978 

prognoza 
Plan 

1976—1980 

Izvoz blaga in storitev 
Izvoz blaga 
Izvoz storitev 

Uvoz blaga in storitev 
Uvoz blaga 
Uvoz storitev 

9,1 
15,0 
1,0 

-14,0 
-18,0 

16,0 

0,6 
—5,0 

90, 
8,8 
9,0 
7,5 

4,5—5,0 
5,0 

—3,0 
—5,0 

11,8 

7,5 
8,0 
7,0 
4,5 
4,0 
8,0 

8,4 
8,2 
9.0 
5.1 
5,0 
7,6 
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TABELA 15 

IZVOZ BLAGA PO GOSPODARSKIH 
PODROČJIH IN UVOZ BLAGA 
PO NAMENU PORABE 
   — stiuikutra v % 

1075 
Ooena Plan 

1076 1977 1980 

IZVOZ 100,0 100,0 
— Industrija 92,0 92,8 
— Kmetijstvo 5,6 5,1 
— Gozdarstvo 2,4 2,1 

UVOZ 100,0 100,0 
— Reprodukcijski material 63,2 66,0 
— Oprema 26,6 24,8 
— Sirotka potrošnja 10,2 9,2 

100,0 
sajo 

5,0 
3,0 

100,0 
71,0 
19,0 
10,0 

100,0 
92,2 

5,7 
2,1 

100,0 
66,6 
23,8 

9,6 

TABELA 16 

REGIONALNA STRUKTURA BLAGOVNE 
MENJAVE S TUJINO 
  • — stnukiutira v % 

1975 1076 Ocena 1977 

IZVOZ 100,0 
— razvite zahodne države 54,6 
— socialistične države 36,1 
— države v razvoju 9,3 
UVOZ 100,0 
— razvite zahodne države 78,6 
— socialistične države 16,4 
— države v razvoju 5,0 
°/o pokritja uvoaa z izvoeom 50,8 
— razvite sahodne države 35,4 
— socialistične države 111,8 
— države v razvoju 93,4 

100,0 
60,7 
28.6 
10.7 

100,0 
78.8 
16,1 
5,1 

71.9 
55,3 

128,5 
149,5 

100,0 
62,0 
25,5 
12,5 

100,0 
80,0 
14,5 

5,5 
60,2 
47,0 

106,0 
142,0 

TABELA 20 

GIBANJE CEN 

TABELA 17 

IZVOZ INDUSTRIJE PO PONOGAH IN 
CENOVNI ODNOSI V 8 MESECIH 1977. LETA 

Indeks 

l!i I H 
ti 
i. 

Industrija 9.851,7 106 110 
Elektrogospodarstvo _ 63 ... 
Pridobivanje premoga 6,0 26 .. 
Predela/va premoga o' 0 
Pridobivanje nafte o 0 
Proizvodnja naftnih derivatov 1,4 123 109 
Pridobivanje železove rude o 0 
Crna metalurgija 208,5 69 101 
Pridobivanje rod barvnih kovin 4,7 27 108 
Proizvodnja barvastih kovin 161,0 49 113 
Predelava barvastih kovin 287,9 94 120 
Proiavodnja nekovinskih rudnin 1,9 93 91 
Predelava nekovinskih rudnin 251,6 101 108 
Predelava kovin 700,6 97 111 
Strojegradnja 723,0 144 113 
Proizvodnja prometnih sredstev 828,2 93 113 
Ladjedelništvo 2,6 87 119 
Proizvodnja električnih aparatov 1.422,7 115 103 
Proizvod, baiz. kam. izdelkov 443,7 134 105 
Predelava kemičnih izdelkov 587,0 130 96 
Proizvodnja kamna in peska 2,6 89 
Proizvodnja gradbenega materiala 63,5 105 119 
Proizvodnja žaganega lesa in plošč 633,5 131 120 
Proizvodnja končnih lesnih izdelkov 986,4 115 114 
Proizvodnja in predelava papirja 342,1 85 106 
Proizvodnja preje in tkanin N 312,8 109 109 
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 284,2 85 107 
Proizvodnja usnja in krzna 262,7 119 111 
Proizvodnja obutve im galanterije 481,8 86 108 
Predelava kavčuka 121,1 112 104 
Proizvodnja živilskih proizvodov 326,4 115 108 
Proizvodnja pijač 104,7 97 103 
Proizvodnja krmil 23,1 144 133 
Proizvodnja in predelava tobaka 2,3 912 100 
Grafična dejavnost 89,4 157 
Proizvodnja raznovrstnih izdelkov 184,4 149 

Izvozne cene spremlja statistika le aa celotno Jugoslavijo. 

108-6 
116,0 
115,0 

109.5 

109,9 
92,3 

112,7 
111.4 
132.6 
105,3 
107.0 
103,9 
110.5 

110.1 
103,3 
102,9 
104.2 
112,1 
100.3 
102.3 
108.3 
106,0 
104.7 
117.7 
128.4 
110.5 
119.8 
106,3 
100,3 
110.9 

— stopnja rasti v % 

1971 1072 1073 1074 1075 1070 
01975 1976 

I.—IX. 77 
I,—IX. 76 

Ocena 
1977 

Prog. 
1978 

Cene proizvajalcev industrijskih izdelkov 
— sredstvo za delo 
— reprodukcijski material 
— blago za široko potrošnjo 
Cene na drobno 
— industrijski iadelfci 
— kmetijski pridelki 
— storitve 
Življenjski stroški 
Izvozne cene1 

Uvozne cene1 

15.7 
(12,0) 
(20,0) 
(12,0) 
14,1 
13.8 
17,0 
14,4 
14,8 

5 
3 

8,0 
6,2 
7,9 

10.3 
15.4 
15,9 
17,1 
8,7 

17,3 
6 
6 

13,2 
11,9 
12.7 
16,4 
18,2 
16,9 
20.8 
19.1 
20,0 
19 
20 

33.8 
11.9 
42,5 
31.1 
27.2 
30,7 
20,7 
21,5 
24.3 
32 
46 

27,1 
14,9 
28,0 
30,5 
26.0 
25,9 
22.1 
29,9 
26,0 
9 
5 

19.2 
11.3 
31JS 
19,5 
20,0 
20,5 
193 
18,5 
20.4 
14 
15 

5,8 
7,5 
4,4 
6.8 
8.9 
8,1 

14,8 
10,5 
13,1 
4 
3 

8,6 oikoli 9 
6,9 
8,1 
0,8 

12,7 
11.7 
16.8 
14,8 
13,0 

9* 
16' 

oikoli 13 
okoli 12 
okoli 17 
okoli 16 
okoli 14 

12 

14 

' Indeks povprečnih cen v zunanji trgovini je prikazan za celotno SFR Jugoslavlio. 
' I.—VIII. 1077/1.—VIII. 1076. 

poročevalec 
29 



TABELA 18 

ŽIVLJENJSKI STANDARD PREBIVALSTVA — tekoče cen« 
— v mio din 

1976 ocena 
1977 

prognoza 
1978 1976 

Stopnja rasti v % 
ocena prognoza 

1977 1978 1976 

Strukiurav% 
ocena prognoza 
1977 1978 

1. Osebni dohodek 34.927 42.960 
— gospodarstvo 27.981 34.556 
-x družbene dejavnosti 6.946 8.404 

S. Drugi prejemki od dela 4.495 5.620 
S. Osebni prejemki od socialnega zavarov. 9.820 11.630 
4. Osebni prejemki od drugih skupnosti 238 276 
5. Drugi osebni prejemki iz proračuna 471 575 
6. Potrošniški krediti (prirast) 2.959 2.194 

Skupaj oseb. prejemki v družbenem sektorju 63.255 
t. Prejemki v kmetijstvu 2.970 3.500 
8. Prejemki v drugih dejavnostih 2.800 3.410 

Skupaj oseb. prej. v zasebnem sektorju 5.770 6.910 
8. Prejemki v inozemstvu 2.389 2.460 

I. Vsi osebni prejemki prebivalstva 61.069 72.625 
II. Odbitne postavke 14.864 17.270 

III. Osebna potrošnja 46.205 55.355 
IV. Družbeni standard 15.410 18.262 

— material, izdat, sa skupno porabo 5.410 6.560 
— investicije v družbeni sektor 8.119 9.515 
— investicije v aasebni sektor 1.881 2.187 

V. Življenjski standard 61.615 73.617 

51.570 
41.485 
10.085 
6.695 

13.663 
319 
672 

1.938 
74.857 
4.104 
4.024 
8.128 
2.524 

85,509 
19.848 
65.661 
22.281 

7.788 
11.795 
2.698 

87.942 

17.8 
17,4 
19.6 
34.3 
20.7 
14.4 
23.9 

323,9 
24,7 
16,6 
16.3 
16.4 

—2,3 
22,6 
44.5 
16,9 
19,3 
12,1 
23.6 
23,0 
17,5 

23,0 
23,5 
21,0 
25,0 
18.4 
16.0 
22.1 

-25,9 
19.5 
17,8 
21,8 
19.8 
3,0 

18.9 
16.2 
19,8 
14,8 
21.3 
17,2 
16,1 
19,5 

20,0 
20,0 
20.0 
19.1 
17.5 

-15,6 
16,9 

-11,7 
18.4 
17.3 
18,0 
17.6 
2,6 

17.7 
14,9 
18.6 
17.5 
18.7 
24,0 
23.4 
19,4 

56,7 
45,4 
11,3 
7,3 

15,9 
0,4 
0,8 
4,8 

85,9 
4.8 
4,5 
9,3 
3.9 

99,1 
24.1 
75,0 
25,0 

8,8 
13.2 
3.0 

100,0 

58,4 
47,0 
11,4 
7,6 

15.8 
0,3 
0,8 
3,0 

85.9 
4.8 
4,6 
9,4 
3,3 

98,6 
23,4 
75,2 
24.8 

8.9 
12.9 
3,0 

100,0 

58,6 
47.2 
11.4 
7.6 

15.5 
0,4 
0,8 
2.2 

85,1 
4.7 
4.6 
9.3 
2,9 

97.3 
22.6 
74.7 
25.3 

8,9 
13.4 
3,0 

100,0 

TABELA 19 I 

ŽIVLJENJSKI STANDARD PREBIVALSTVA cene 1975 

1971—1975 1976 1977 1978 1976—1977 1976—1978 1976—1980 
ocena prognoza ocena prognoza plan 

STRUKTURA V % 
I. Skupaj vsi osebni prejemki prebivalstva 

II. Odbitne postavke1 

III. Osebna poraba 
IV. Družbeni standard 

— materialni izdatki aa skupno porabo 
— investicije v družbenem sektorju 
— investicije v zasebnem sektorju 

V. življenjski standard 

STOPNJE RASTI V o/o 
I. Skupaj vsi osebni prejemki prebivalstva 

II. Odbitne postavke1 

III. Osebna poraba 
IV. Družbeni standard 

— materialni izdatki za skupno porabo 
— investicije v družbenem sektorju 
— investicije v zasebnem sektorju 

V. Življenjski standard 

96,2 
18,7 
77,5 
22.5 
9,3 

10,7 
2.5 

100,0 

5.3 
7,8 
4,7 

12,1 
7.4 

15,6 
15,8 
6,2 

99,9 
24.3 
75,6 
24.4 
9,1 

12,4 
2.9 

100,0 

8,4 
27,8J 

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

99,2 
23,6 
75,6 
24,4 
9,4 

12,2 
2,8 

100,0 

3,9 
1.5 
4.6 
4.4 
7,3 
2,8 
2,0 
4.5 

98.2 
22,8 
75,4 
24.6 
9,5 

12.3 
2,8 

100,0 

5.3 
0,8 
4,0 

'5,6 
6,0 
5,5 
5,0 
4.4 

99,6 
24,0 
75,6 
24,4 
9,3 

12,3 
2,8 

100,0 

6.1 
13,8 
4,0 
3.2 
4,9 
2,5 
1,4 
3,8 

99,1 
23,6 
75,5 
24,5 

9,4 
12,3 
2,8 

100,0 

5.2 
9.3 
4,0 
4,0 
5,2 
3.4 
2,6 
4,0 

95.8 
19.9 
75,9 
24,1 
9,7 

11,1 
3,3 

100,0 

6.0 
6.1 
5,9 
6,6* 
6,4 
5,3' 

10,3' 
5,7 

« Odbitne postavke so: prispevki in davki (davek iz osebnih dohodkov od intelektualnih storitev, davek od avtorskega hono- 
rarja občinski davek na zgradbe, prispevek od uporabe mestnega zemljišča, davek od nepremičnin, davek na skupni dohodek 
občanov in podobno ter takse in davki na kmetijsko in druge dejavnosti v zasebnem sektorju), izdatki za neproizvodne storitve 
(kot so stanarine in komunalne usluge, za izredno šolanje in učenje tujih jezikov in podobno, izdatki za kulturne in športne 
prireditve TV in radijska naročnina, članarine in prispevki družbenim in športnim organizacijam, izdatki za osebne in 
druge neproizvodne storitve in podobno), prav tako je tu treba všteti še neto hranilne vloge, denarno maso v obtoku (denar, 
ki ostane doma), žiro računi občanov, direktno vložena sredstva za izgradnjo stanovanj in podobno. 

* Stopnje rasti so izračunane na obdobje 1971—1975 in ne na leto 1975 kot ostale postavke. 
» Velik porast odbitnih postavk je predvsem zaradi velikega povečanja organiziranega in neorganiziranega varčevanja, ki j« 

imelo realni porast 30 odstotkov in zaradi 35-odstotnega potečanja prispevkov, davkov in samoprispevkov, ki jih plačujt 
prebivalstvo. 
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TABELA 21 

INDEKSI PROIZVAJALČEVIH CEN INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PO PANOGAH 

1971 1972 1973 1974 

— indeksi s bazo leta 1970 = 100 

1975 1976 IX. 1977' 
1976 

Skupaj industrijski izdelki2 

elektroenergija3 

premogovništvo 
nafta 
črna metalurgija 
barvasta metalurgija 
nekovinska industrija 
kovinska industrija 
elektroindustrij a 
kemična industrija 
industrija gradbenega materiala 
lesna industrija 
papirna industrija 
tekstilna industrija 
usnjarska industrija 
gumarska industrija 
živilska industrija 
tobačna industrija 

116 
111 
134 
159 
145 
111 
111 
116 
110 
115 
122 
105 
111 
118 
109 
115 
118 
130 

125 
155 
159 
194 
161 
119 
126 
123 
115 
124 
134 
105 
116 
131 
129 
129 
134 
184 

142 
185 
186 
223 
187 
134 
145 
143 
119 
141 
148 
113 
126 
154 
157 
135 
153 
221 

190 
245 
270 
349 
262 
190 
214 
181 
138 
235 
194 
171 
164 
193 
180 
187 
195 
263 

241 
413 
371 
385 
339 
232 
286 
242 
150 
303 
237 
219 
190 
247 
20O 
235 
253 
340 

255 
484 
401 
385 
356 
237 
317 
264 
156 
306 
246 
219 
198 
249 
224 
233 
276 
388 

285 

1 Za leto 1977 so razpoložljivi le podatki po novi klasifikaciji dejavnosti, zato ni moč prikazati gibanja cen industrijskih izdel- 
kov pri proizvajalcih za prvih 8 mesecev letošnjega leta po enakem sistemu kot za pretekla leta. 

* Skupni indeks cen je do vključno leta 1974 izračunan brez cen električne energije. 
' Indeks cen električne energije vsebuje povprečno prodajno cseno električne energije s prispevkom. 

TABELA 22 

PROIZVAJALČEVE CENE INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PO PANOGAH 

— stopnje rasti v 

1971 1972 1973 1974 1975 1971—1975 1976 I.—IX. 1977' 
I.—IX. 1976 

Skupaj industrijski izdelki2 

elektroenergija5 

premogovništvo 
nafta 
črna metalurgija 
barvasta metalurgija 
nekovinska industrija 
kovinska industrija 
elektroindustrija 
kemična industrija 
industrija gradbenega materiala 
lesna industrija 
papirna industrija 
tekstilna industrija 
usnjarska industrija 
gumarska industrija 
živilska industrija 
tobačna industrija 

15.7 
11.3 
34.0 
59.4 
45.1 
10.8 
11,1 
16,4 
10.0 
14,6 
22.1 

5,3 
10.8 
17.9 
8,8 

14,6 
17,9 
30,3 

8,0 
40,0 
18.5 
21,9 
11,0 
7,0 

13.2 
6,4 
4,9 
8,2 

10,0 
0,2 
4,4 

10.6 
18.3 
12.4 
13,2 
41.7 . 

13.2 
18,9 
17,1 
14,9 
16,1 
12.3 
14,7 
16,0 
3.4 

13,6 
10.4 
7.5 
8.6 

17.5 
21.6 
4,6 

14,4 
20,3 

33.8 
32.4 
44.9 
56.5 
40.3 
41.8 
47,5 
26,7 
16,0 
66,7 
30.9 
51.7 
30.4 
25,3 
14.8 
38.5 
27,2 
18,8 

27,1 
68,4 
37,4 
10,4 
29.3 
22.4 
33,8 
33.5 
8,7 

29,1 
22,4 
27.8 
16,1 
28,0 
10.9 
25.6 
29,6 
29,3 

19.2 
32.8 
29.9 
30,9 
27.7 
18.3 
23,3 
19.3 
20,1 
24.8 
17,8 
17,0 
13.7 
19.8 
14.9 
18.6 
20.4 
27.7 

5.8 
17.3 
8,1 
0 
5.3 
1.9 

10.6 
9,1 
4.1 
1.2 
3,8 
0,1 
4.4 
1,2 

12.4 
—0,7 

9,2 
14.7 

8,6 

" Za leto 1977 80 razpoložljivi le podatki po novi klasifikaciji dejavnosti, zato ni moč prikazati gibanja cen industrijski> 
izdelkov pri proizvajalcih za prvih 8 mesecev letošnjega leta po enakem sistemu kot za pretekla leta. 

» Skupni indeks cen je do vključno leta 1974 izračunan brez cen električne energije. 
1 Indeks cen električne energije vsebuje povprečno prodajno ceno električne energije s prispevkom. 
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Predlog zakona o vod- 

nem prispevku za leto 

1977, ki ga plačujejo 

zavezanci, ki niso 

sklenili samoupravne- 

nega sporazuma 
(ESA-960) 

Po 102. členu ustave SR 
Slovenije so vode, vodotoki, 
morje in morska obala dob- 
rine v splošni rabi ter pod 
posebnim varstvom in se 
uporabljajo pod pogoji ter 
na način, kot to določa za- 
kon. Zakon o vodah (Urad- 
ni list SRS, št. 16/74) nava- 
ja v 4. členu zadeve, ki so 
posebnega družbenega pome- 
na s področja vodnega gos- 
podarstva. V 7., 22. in 23. 
členu tega zakona je vzpo- 
stavljena obveznost financi- 
ranja dejavnosti vodnih 
skupnosti s strani uporabni- 
kov voda (plačnikov vodne- 
ga prispevka tako da ti za- 
gotavljajo financiranje vod- 
nogospodarskih del s samo- 
upravnim sporazumom. Za- 
radi zagotovitve kontinuitete 
urejanja vodnega režima 
predpisuje 24. člen zakona 
o vodah, da v primeru, ko 
plačniki vodnega prispevka 
ne sklenejo samoupravnega 
sporazuma o financiranju 
vodnogospodarskih del, 
sprejme Skupščina SR Slo- 
venije zakon o vodnem pri- 
spevku, s katerim se zago- 
tovi nemoteno financiranje 
vodnogospodarskih del. Dalj- 
še časovne zamude v spora- 
zumevanju bi lahko ogrozile 
izpolnjevanje obveznosti ob- 
močnih vodnih skupnosti do 
urejanja vodnega režima kot 
dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. 

Način plačevanja vodnega 
prispevka je podrobno ure- 
jen v 22. členu zakona o vo- 
dah. V skladu s temi do- 
ločbami je ugotovljenih v 
Sloveniji skupno 2360 plač- 
nikov vodnega prispevka. Od 
teh plačnikov vodnega pri- 
spevka je do 30. avgusta 
1977 sklenilo 1650 članov sa- 
moupravne sporazume ali 
77 %, medtem ko ostali plač- 
niki vodnega prispevka niso 
sklenili samoupravnega spo- 
razuma (23 o/„). 

Z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980 je bila sprejeta povpreč- 
na 0,43 % udeležba sredstev 

za vodno gospodarstvo v 
družbenem produktu. Za le- 
to 1977 znaša planirana ude- 
ležba 0,42%. S tem odstot- 
kom je določena višina sred- 
stev za financiranje vodno- 
gospodarske dejavnosti in 
na podlagi teh so določene 
tudi tarife za posamezne os- 
nove vodnega prispevka. 

Izpad sredstev iz vodnega 
prispevka, iz razloga, ker 
niso v celoti sklenjeni samo- 
upravni sporazumi, ogroža 
izpolnitev sprejetega srednje- 
ročnega programa razvoja 
vodnega gospodarstva v Slo- 
veniji; iz teh razlogov je pot- 
rebno in upravičeno, da za- 
gotovimo planirana sredstva 
z interventnim zakonom. 

Po zasnovi priloženega za- 
kona se nalagajo organizaci- 
jam združenega dela, ki sa- 
moupravnega sporazuma ni- 
so sklenile, enake obveznosti 
za plačevanje vodnega pri- 
spevka, kot jih imajo plač- 
niki, ki so sporazum spreje- 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga, da Skup- 
ščina SR Slovenije sprejme 
odlok o prenosu denarnih 
sredstev SR Slovenije kot de- 
pozit republike pri Narodni 
banki Slovenije. S tem odlo- 
kom uresničujemo tista dolo- 
čila Ustave Socialistične re- 
publike Slovenije, ki določa- 
jo, da Narodna banka Slo- 
venije sprejema v depozit 
proračunska sredstva družbe- 
nopolitičnih skupnosti, hkra- 
ti pa lahko v imenu in za 

li. V 3. členu pa so predpi- 
sane utemeljene izjemne 
olajšave za temeljne organi- 
zacije združenega dela tistih 
panog iz posameznih območ- 
nih vodnih skupnosti, ki spo- 
razuma še niso sklenile. 

Ustavna podlaga za izdajo 
predlaganega zakona je da- 
na v drugem odstavku 25. 
člena, 70. členu in tretjem 
odstavku 89. člena ustave 
SR Slovenije. Po teh določ- 
bah se lahko z zakonom do- 
loči obvezno združevanje de- 
la sredstev družbene repro- 
dukcije za financiranje ti- 
stih nujnih potreb družbene 
reprodukcije, od katerih je 
odvisno uresničevanje osnov- 
nih ciljev družbenega razvo- 
ja, ki so določeni v družbe- 
nem planu SR Slovenije. 
Oziroma se sme v primeru, 
ko je v družbenem planu na 
podlagi skupaj ugotovljenih 
interesov in zastavljenih raz- 
vojnih ciljev določeno, da je 
izvršitev določenih nalog 
nujna za družbeno reproduk- 
cijo, pa s sporazumi ni bilo 
mogoče zagotoviti sredstev 
in drugih potrebnih pogojev 
za njihovo izvršitev, z zako- 
nom naložiti obvezno zdru- 
žitev sredstev v te namene 
ter se smejo določiti tudi 
drugi ukrepi za izvršitev 
teh nalog v skladu z ustavo. 

S sprejetjem predlaganega 
zakona bo vzpostavljen ena- 
kopraven položaj vseh ko- 
ristnikov vodnogospodarskih 
storitev in zagotovljen no- 
minalni obseg po planu pred- 
videnih sredstev. 

račun družbenopolitičnih sku- 
pnosti opravlja tudi druge 
bančne zadeve, določene z 
zakonom. 

Sprejetje takega odloka na- 
rekujejo tudi vsi sprejeti 
predpisi na področju denar- 
nega sistema, zakona o finan- 
ciranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih. Pravna osnova 
za sprejetje predlaganega 
odloka o prenosu denarnih 
sredstev SR Slovenije kot 
depozit republike pri Narod- 

ni banki Slovenije je poda- 
na v naslednjih določilih za- 
konov: 

— 36. člen zakona o denar- 
nem sistemu (Uradni list 
SFRJ, št. 49/76) namreč do- 
loča, da »denarna sredstva 
republike, avtonomne pokra- 
jine in občine so v skladu z 
zakonom v depozitu ustrez- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti pri Narodni banki re- 
publike oziroma Narodni 
banki avtonomne pokrajine.« 

— 8. člen zakona o finan- 
ciranju splošnih družbenih 
potreb v družbeno-političnih 
skupnostih (Uradni list SRS, 
št. 39-461/74) se glasi: »Dru- 
žbenopolitične skupnosti vo- 
dijo svoja proračunska sred- 
stva kot depozit pri Narodni 
banki Slovenije.« 

— 21. člen zakona o Narod- 
ni banki Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 3-10/73) določa: 
»SR Slovenija ima pri Narod- 
ni banki Slovenije na poseb- 
nem računu sredstva repub- 
liškega proračuna ter računa 
sredstev SR Slovenije za iz- 
ravnavanje v gospodarstvu in 
za pospeševanje nekaterih go- 
spodarskih dejavnosti. 

Skupščina S RSlovenije la- 
hko določi, da ima SR Slo- 
venija na posebnem računu 
pri Narodni banki Slovenije 
tudi druga sredstva, ki se 
oblikujejo na podlagi zako- 
na.« 

S predlaganim odlokom naj 
bi se denarna sredstva SR 
Slovenije prek Narodne ban- 
ke Slovenije vključila kot 
kratkoročni kreditni potenci- 
al na podlagi sporazuma te- 
meljnih bank, ki bodo delo- 
vale na območju SR Sloveni- 
je. Do sklenitve sporazuma 
na podlagi konstituiranja te- 
meljnih bank in združene 
banke pa predlagamo, da se 
sredstva SR Slovenije, ki se 
po tem odloku prenašajo v 
depozit pri Narodni banki 
Slovenije, vključujejo kot 
kratkoročni kreditni potenci- 
al pri tistih poslovnih ban- 
kah, od katerih so bila de- 
narna sredstva SR Slovenije 
prenesena v depozit pri Na- 
rodni banki Slovenije. 

Pri tem pripominjamo, da 
je v postopku sprejemanja 
nov sistematski zakon O Na- 
rodni banki Slovenije, ki bo 
v poglavju o poslovanju z de- 
poziti družbenopolitičnih sku- 
pnosti urejal tudi to področ- 
je, za katerega se predlaga, 
da bi Isbfrn Narodna banka 

lovenije dajala bankam kot 
poseben kredit za kratkoroč- 
no kreditiranje organizacij 
združenega dela s področja 

Predlog odloka o pre- 

nosu denarnih sred- 

stev SR Slovenije v 
depozit pri Narodni 

banki Slovenije 
(ESA-961) 
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gospodarstva v okviru dolo- 
čene kreditne politike SK 
Slovenije in v skladu s sku- 
pnimi osnovami kreditne po- 
litike Jugoslavije tudi denar- 
na sredstva družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Do sedaj so bila sredstva 
družbenopolitičnih skupnosti 

vključena kot sredstva na 
vpogled v potencial Ljubljan- 
ske banke Centrale in v os- 
tale poslovne banke na ob- 
močju SR Slovenije. Stanje 
denarnih sredstev na vpogled 
na dan 31. 8. 1977 je bilo na- 
slednje po posameznih raču- 
nih: 

Po osnutku zakona se pro- 
glasi založniška dejavnost za 
dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena in določijo obli- 
ke družbenega vpliva, s kate- 
rimi se zagotavlja poseben 
dužbeni interes na tem pod- 
ročju. V skladu s tem so do- 
ločeni posebni pogoji za us- 
tanavljale ssaložniišlcih orga- 
nizacij-, soodločanje us- 
tanoviteljev in uporabnikov o 
bistvenih vprašanjih dela za- 
ložniške organizacije. Prevla- 
dujoča podlaga za pridobivan, 
je dohodka v založništvu je 
svobodna menjava dela nepo. 
sredno ali v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti 
ali po njej. Poseben pouda- 
rek je dan sprejemanju in 
usklajevanju založniških pro- 
gramov, sodelovanju založniš. 
kih organizacij ter njihovemu 

povezovanju z drugimi orga- 
niza3ijami združenega dela. 

Osnutek, ki uveljavlja nave- 
dena načela, ne nalaga nikomur 
neposrednih finančnih bre- 
men, pač pa naj bi delovni lju- 
dje v svobodni menjavi dela 
odločali o sredstvih za reali- 
zacijo založniških programov. 

Po osmiuitku Eakoraa se za- 
ložništvo v določeni meri od- 
teguje pretežnemu vplivu tr- 
žnih zakonitosti in se organi- 
zira tako, da ustreza intere- 
su, ki ga ima družba za za- 
ložništvo, ter vlogi In pomenu 
založništva v socialistični sa- 
moupravni družbi. 

Avtorjem, ki svoje a/vtorsko 
delo združujejo z založniško 
organizacijo, daje osnutelk za. 
k ona položaj, podoben polo- 
žaju delavcev v založniški or- 
ganizaciji. 

■ v 000 din 
630 žiro račun proračuna SR Slovenije 
637 žiro računi sredstev za posebne namene 
650 žiro računi sklada za razvoj gospodarsko manj 

razvitih republik in pokrajin 
789 druga sredstva družbeno-političnih skupnosti • 

posebnim namenom 

178.084 
59.367 

60.520 
Skupaj 297.971 

697 posebni depoziti 
750 sredstva rezerv družbenopolitičnih skupnosti 
752 sredstva posebne rezerve družbeno-političnih 

skupnosti 
784 sredstva družbeno-političnih supnosti za investicije 

v gospodarstvu 
840 zbirni prehodni račun proračunskih prihodov 
841 posebni računi v poslih za družbenopolitične 

supnosti 
842 zbirni in prehodni računi prihodkov družbenih 

skladov 
845 evidenčni računi prihodkov organov v družbeno- 

političnih skupnostih 

13.275 
115.809 

108.385 

16.169 

8.627 
Skupaj 248.990 

Saldo na drugih računih, na katerih so sredstva republiš- 
kih upravnih organov in republiških organizacij (zavodi, in- 
štituti, direkcije ali biroji), na dan 31. 8. 1977 znaša 727.968.000 
dinarjev. 

Na podlagi predloga odloka v 6. členu predvidevamo tudi, 
da se po potrebi v okviru sprejetih sintetičnih računov izvrši 
podrobnejša razvrstitev analitičnih računov v sodelovanju z 
republiškim sekretarjem za finance in službo družbenega knji- 

govodstva. Pri sestavi omenjenega predloga odloka smo na- 
mreč z vsemi pristojnimi službami ugotovili, da gre za mno- 
goštevilne podračune, ki bi jih v fazi po sprejetju odloka 
skupščine kazalo dokončno razčistiti in tudi v dokajšnji me- 
ri ukiniti ter racionalizirata tovrstno poslovanje pri službi 
družbenega knjigovodstva. Po dogovoru bo namreč Služba 
družbenega knjigovodstva Slovenije v sodelovanju z vsemi 
podružnicami izvršila temeljito analizo vseh žiro rakunov 
družbenopolitičnih skupnosti in predlagala ustrezne ukrepe. 

Osnutek zakona 
o založništvu 

(ESA-815) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

19. 10. 1977 

Zakonska ureditev statusa borca 

nekdanjim »ukradenim otrokom« 

Radoslav Cešnovar In Franc 
Dobne, delegata skupine de- 
legatov za prosvetnokulturno 
področje 6. okoliša — Celje 
sta posredovala naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Na sestanku delegatov za 
prosveto ln kulturo 6. volil- 
nega okoliša, s sedežem v 
Celju, je bilo dne 23. 9. 1977 
postavljeno naslednje vpraša- 
nje: 

V letu 1972 Je bil v Celju 
Izvoljen odbor »Ukradenih ot- 
rok«, ki je na svoji seji spre- 
jel program dela. V progra- 

mu je bila vnesena tudi za- 
hteva, da t>e nekdanjim ukra- 
denim otrokom kot neposred- 
nim udeležencem v NOV pri- 
znajo vse tiste pravice, ki so 
jih deležni borci pred 9. 9. 
1943. 

Na sestanku 12. 4. 1977 v 
prostorih Centralnega komite- 
ja ZKS v Ljubljani je bilo 
razpravljano in sklenjeno, da 
se zahtevam odbora »Ukrade- 
nih otrok« s sedežem v Ce- 
lju v celoti ugodi, in sicer ta- 
kole: (citiramo — »za vse tiste, 
ki od 9. 9. 1943 nislo dopolni- 

li 15 let starosti, bo to vpra- 
šanje rešeno z novim zako- 
nom o pokojninsko-invalid- 
skem zavarovanju, ki naj bi 
bil sprejet v letu 1978«. 

Skupščini SR Slovenije po- 
stavljamo na predlog skupi- 
ne delegatov naslednja vpra- 
šanja: 

1. Zakaj osnutek predloga 
zakona do danes še ni po- 
sredovan v javno razpravo? 

2. Kdaj bo osnutek tega 
predloga zakona pripravljen 
za javno razpravo? 

3. Predlagamo, da se zakon 
o priznanju statusa borca ne- 
kdanjim »ukradenim otro- 
kom« sprejme še pred pote- 
kom mandatne dobe sedanjih 
zborov Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije. 

Na vprašanje je odgovoril 
Marjan Lenarčič, predsednik 
Republiškega komiteja za 

vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov: 

V imenu izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije da- 
jem na delegatsko vprašanje 
naslednji odgovor: 

Zaradi popolnejšega razu- 
mevanja delegatov na katere 
naše občane se nanaša dele- 
gatsko vprašanje, je potrebno 
pojasniti da so »ukradeni 
otroci« sinovi m hčere us- 
treljenih talcev in borcev 
NOV, internirancev, simpati- 
zerjev NOV in drugih obča- 
nov, ki so bili represirani s 
strani nacistov, ter so bili 
v starosti od nekaj mesecev 
do 18 let, nasilno iztrgani 
staršem in odpeljani v po- 
sebna mladinska taborišča ali 
oddani v vzgojo in vzrejo na- 
cističnim družinam. Po zami- 
sli nemških nacističnih ideo- 
logov,, ki pa so se zaradi alo- 
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ms nacistične Nemčije v XX. 
»vetovni vojni izjalovile, naj 
bi bili ti otroci odtrgani slo- 
venskemu rodu in germanizi- 
rani. 

Po sedaj znanih podatkih 
je bilo takih naših otrok ok- 
rog 600, od katerih je danes 
Sivih še okoli 450. Večinoma 
gre za otroke, danes že odra- 
sle občane, ki so ostali ob 
koncu vojne brez obeh star- 
lev ter je naša družbena 
skupnost skrbela za njih. 

Problematika »ukradenih 
otrok« je bila vsebovana tu- 
di v analizi varstva borcev 
NOV in drugih borcev, voja- 
ških invalidov ter drugih za- 
dev iz pristojnosti republiš- 
kega komiteja za vprašanja 
borcev NOV in vojaških inva- 
lidov, ki so jo vsi zbori Sku- 
pščine SR Slovenije obrav- 
navali 23. junija 1976. V sta- 
liščih o izvajanju in nada- 
ljnjem urejanju sistema so- 
fcialne varnosti borcev NOV 
ta drugih borcev ter vojaš- 
kih invalidov, ki so jih zbori 
E>b tej priložnosti sprejeli, je 
nakazana dolgoročnejša us- 
meritev urejanja sistema so- 
cialne varnosti borcev v SR 
Sloveniji, s posebnim pou- 
darkom na dopolnitvi zdrav- 
stvenega, pokojninskega in 
priznavalninskega področja 
ta aktivne udeležence NOV. 
Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije pa je bilo na- 
loženo, da prouči možnosti 
rešitev nekaterih drugih od- 
prtih vprašanj, med katerimi 
|e tudi problematika »ukra- 
denih otrok«. 

S tem namenom je Repub- 
liški komite za vprašanja bor- 
cev NOV in vojaških invali- 
dov tudi sklical 12. aprila 
1977 razgovor z nekaterimi 
republiškimi dejavniki, ki de- 
lujejo na področju borčev- 
sko-invalidske problematike. 
Namen razgovora je bil us- 
tvarjalno prispevati k nadalj- 
njemu reševanju problema- 

. tike položaja »ukradenih ot- 
rok«. 

Na tem razgovoru je bilo do- 
govorjeno: 

da se ustanovi po- 
sebna delovna skupina iz 
predstavnikov odbora »ukra- 
denih otrok«, Republiškega 
komiteja za vprašanja borcev 
NOV ta vojaških invalidov in 
Komisija za vprašanja borcev 
NOV Skupščine SR Slovenije, 
ki bo pripravila osnutek pred- 
loga o možmeim načinu reševa- 
nja nekaterih problemov po- 
ložaja »ukradenih otrok«; 

■-i. delovna skupina naj svo- 
je ugotovitve s konkretnimi 
predlogi pošlje vodstvom 
družbenopolitičnih organiza- 

cij v republiki t razpravo In 
politično verifikacijo; 

— za reševanje problemov 
posameznikov, ki so težje so- 
cialno ali zdravstveno priza- 
deti, je potrebno takoj anga- 
žirati pristojne samoupravne 
interesne skupnosti ter reše- 
vati njihovo problematiko v 
skladu z obstoječimi možno- 
stmi, po samoupravni poti. 

Na podlagi gornjega dogo- 
vora se je 19. 9. 1977 sesta- 
la zgoraj predvidena delovna 
skupina, v kateri je sodelo- 
val tudi predstavnik odbora 
»ukradenih otrok«. 

Na sestanku je bilo dogo- 
vorjeno naj odbor »ukrade- 
nih otrok« sporoči primere 
tistih »ukradenih otrok«, ki 
so težje socialno, zdravstve- 
no ali stanovanjsko prizade- 
ti, da bo Republiški komite 
za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov, če bo to 
potrebno, posredoval za ure- 
ditev njihove problematike, 
prek odborov za vprašanja 
borcev pri pristojnih samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih. Prav tako, naj bi tisti 
izmed ukradenih otrok, ki 
imajo pogoje ter so med NOV 
izpolnili 15. leto starosti, v 
smislu novele zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja CUr. 1. SFRJ, št. 
18/76) vložili zahtevke za 
uveljavitev borčevskega staža 
s pričami (po podatkih od- 
bora »ukradenih otrok« je 
doslej uveljavilo priznanje 
posebne dobe v dvojnem tra- 
janju okrog 20 oseb). 

Zaradi pridobitve potreb- 
nih podatkov pa je bilo tudi 
dogovorjeno, da se zaprosi 
odbor »ukradenih otrok«, da 
razdeli tem otrokom vprašal- 
nik, ki je bil sprejet na se- 
stanku delovne skupine, da 
bi bilo mogoče na osnovi 
zbranih podatkov izdelati us- 
trezno analizo, ki bi bila do- 
kumentirana podlaga za na- 
daljnje dogovore in urejanje 
tega področja. 

Izvršni svet Skupščin« 
SRS pa ugotavlja, da je naša 
socialistična skupnost že do- 
sedaj uredila nekatera po- 
membna vprašnja socialne 
varnosti teh otrok na pod- 
ročju: 

— pravic iz pokujninsko-in- 
validskega zavarovanja po po- 
kojnih starših 

— pravic iz Invalidskega 
varstva 

— izobraževanja, vključno s 
štipendiranjem 

— zaposlovanja 
— zdravstvenega varstva 
— reševanja stanovanjskih 

- vprašanj 
— nekaterim pa tudi priz- 

nanja posebne dobe, v skla- 
du z veljavnimi predpisi, v 
dvojnem ali enojnem traja- 
nju. 

Izvršni , svet Skupščine 
SRS meni, da bo potrebno 
v prihodnje reševati posamez- 
ne primere »ukradenih otrok« 
individualno, prek pristojnih 
SIS, upravnih organov, or- 
ganizacij ZZB NOV in dru- 
gih organov ter skupnosti, 
kot n. pr.: z reševanjem še 
nerešenih stanovanjskih vpra- 
šanj, zdravstvenega varstva, 
nuđenja raznih oblik druž- 
bene pomoči; izjemoma pa 
bi se lahko poslužili, v tež- 
jih socialnih primerih tudi 
možnosti izjemne upokojitve 
ali podelitve priznavalnine. 
Nekatera vprašanja pa bo po- 
trebno proučiti ob obravna- 
vi novega pokojninsko-inva- 
lidskega sistema. 

Ugotoviti pa je treba, da 
posegajo zahteve po spre- 
membi ureditve statusa bor- 
ca za aktivno in organizira- 
no delo pred 15 leti starosti 
na področje temeljnih pravic, 
za urejanje katerih je pri- 
stojna federacija. Dosedanji 
predlogi za spremembo teh 
temeljnih pravic, bodisi pre- 
mik sedaj uzakonjenega da- 
tuma 9. 9. 1943 oziroma 13. 
10. 1943, ali starostne dobe 
15 let, oziroma blažje obrav- 

navanje datuma vstopa t 
NOV za ženske in mladino 
pod 18 leti (n. pr. izenačeva- 
nje v pravicah, če so vstopili 
v NOV do 1. 7. 1944, z borci 
pred 9. 9. 1943) v pokojnin- 
skem sistemu so bili doslej 
kategorično odklonjeni, med 
drugim tudi na VII. kongresu 
ZZB NOV Jugoslavije. 

Iz gornje obrazložitve sle- 
di, da Skupščina SR Sloveni- 
je ni pristojna za sprejema- 
nje zakona o pđkojninskem- 
invalidskem zavarovanju, ki 
bi urejal statusne — temeljne 
pravice borcev, ker je po 
ustavi SFRJ to v pristojnos- 
ti Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije tako ne bo mogel 
predložiti v javno razpravo 
oziroma sprejemanje Skup- 
ščini SR Slovenije zakon o 
priznanju statusa borca ne- 
kdanjim »ukradenim otro- 
kom«. 

Republiški komite za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaš- 
kih invalidov pa bo z name- 
nom nadaljnjega urejanja teh 
vprašanj sodeloval na bliž- 
njem sestanku odbora »ukra- 
denih otrok« v Celju, tako za- 
radi potrebnega dodatnega 
informiranja kot tudi zaradi 
izvedbe nadaljnjih medseboj- 
no usklajenih akcij. 

Adaptacija in gradnji novega objekta v 

zdravilišču Dobrna 

Dr. Janez Vasle, delegat 
skupine delegatov za social- 
no zdravstveno področje I. 
okoliša — Ljubijana-Center, je 
postavil naslednje vprašanje: 

»Skupina delegatov I. okoli- 
ša občin s področja zdrav- 
stva in socialnega varstva 
prosi Zbor združenega dela 
Republiške skupščine in Re- 
publiški komite za zdravstve- 
no in socialno varstvo, da 
pomaga razčistiti vzroke, kje 
so zadržki, da po toliko letih 
truda kolektiva Zdravilišča 
Dobrna, ni prišlo do adapta- 
cije oziroma začetka gradnje 
novega objekta v Zdravilišču 
Dobrna? 

Kolektiv tega zdravilišča 
dela pod neustreznimi pogoji, 
prizadevajo si že nekaj let, 
da bi razširili svoje kapacite- 
te. Trenutno čaka na vpoklic 
več kot 600 pacientov. V letu 
1977 so že odklonili 2000 sa- 
moplačnikov. Izogibajo se 
vsakem i aranžmaju z delov- 
nimi organizacijami, za kar 
je bilo veliko zanimanje. 

Uspehi zdravljenja so do- 

volj veliki, pacienti se zelo 
kmalu vračajo nazaj na delo 
in se torej bolniški stalež bi- 
stveno znižuje. 

Zdravilišče je pred dvema 
letoma praznovalo 350-letnico 
obstoja. Zadnje opeke v pri- 
dobivanju novih kapacitet pa 
so bile vgrajene leta 1936. Fo 
tem obdobju ni bila zabeleže- 
na nikakršna aktivnost v po- 
gledu pridobivanja novih ka- 
pacitet. 

Ni torej nobenega dvoma, 
da ne bi bila vlaganja v Zdra- 
vilišče Dobrna izredno druž- 
beno potrebna in pogojena, 
ker bi v veliki meri lahko 
zagotovili preventivno zdrav- 
ljenje, ki pomeni za naše go- 
spodarstvo lahko mnogo, kaj- 
ti ljudje bi se vračali hitro 
nazaj na delo in tako ozdrav- 
ljeni s pomočjo naravnega 
zdravilnega faktorja lahko 
tudi dalj časa preživeli na de- 
lu, ne da bi bili primorani 
koristiti bolniški stalež. 

Na vprašanje je odgovoril 
dr. Marjan Remika, Repub- 
liški komite za adravstveno in 
socialno varstvo: 
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Delegat skupine delegatov 
za socialno-zdravstveno pod- 
ročje I. okoliša Ljubljana- 
Ceoter ugotavlja notorno in- 
sufioienoo zdravilišča Dobr- 
na in navaja, da »trenutno ča- 
ka na vpoklic več kot 600 pa- 
cientov, v letu 1977 pa da so 
odklonili 2000 samoplačni- 
kov«, ne da bi bila ob tem 
stanju »zabeležena aktivnost 
t pogledu pridobivanja novih 
kapacitet«. 

V zvezi s tem je Republiš- 
ki komite za zdravstveno in 
socialno varstvo ugotovil na- 
slednje: 

Točna je ugotovitev, da so 
kapacitete zdravilišča Dobrna 
in njena notranja ureditev za- 
starele in da ne ustrezajo se- 
danjim potrebami in da je 
novogradnja hotela z zdrav- 
stvenim delam nujna. 

Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo je 
zbral informacije pri zdravi- 
lišču Dobrna, Razvojnem cen- 
tru Celje, Kompasu Ljublja- 
na, Regionalni zdravstveni 
skupnosti Celje ter pri Po- 
slovni skupnosti slovenskih 
naravnih zdravilišč in na pod- 
lagi teh informacij navaja na- 
slednje stanje: 

Do konca oktobra letos bo 
Izdelan projekt aa izvedbo ho- 
tela Dobrna z 10 etažami in 
231 posteljami (nastanitveni 
del), z ločenim zdravniško- 
gospodarskim objektom s 4 
etažami; v tem objektu je 
ena etaža predvidena za bal- 
neološki del, ena pa za tera- 
pevtski del z bazenom — z 
vsemi predpisanimi zdrav- 
stvenimi prostori in dejav- 
nostmi, ki so potrebne aa de- 
lovanje naravnega zdraviliš- 
ča. Vrednost investicije znaša 
167 milijonov din, ki bo po 
predvideni finančni konstruk- 
ciji pokrita iz sredstev zdra- 
vilišča Dobrna (82,500.000 
din), iz soudeležbe Kompasa 
Ljubljana (81,500.000 din) ter 
iz sredstev rezervnega skla- 
da Skupščine občine Celje 
(12,740.000 din), iz katerih bo 
pokrita razlika do predvide- 
ne investicijske vsote, inter- 
kalarne obresti in morebitna 
podražitev investicije. 

Projekt za pridobitev grad- 
benega dovoljenja je narejen, 
gradbeno dovoljenje pa še ne 
izdano, ker se veže na odo- 
britev bančnih kreditov: za 
zdravilišče Dobrno pri Lju- 
bljanski banki — podružnica 
Celje, za Kompas pa pri Lju- 
blanski banki — podružnica 
Ljubljana. Kompas je zainte- 
resiran za to udeležbo, ven- 
dar se bodo njegovi samoup- 
ravni organi o tem dokon- 
čno odločili novembra tega 
leta. šele na tej podlagi bo 
Ljubljanska banka mogla od- 
ločiti o kreditiranju investi- 
cije. 

Kljub še ne dokončno za- 
ključeni finančni konstrukci- 
ji pa Ingrad Celje že oprav- 
lja pripravljalna dela na te- 
renu in bo konec novembra 
začel z gradnjo s tem, da 
sama kreditira ta začetna de- 
la. Po zagotovilu projektan- 
ta bo novi objekt dograjen 
do junija 1979. 

Pri tej investiciji Regional- 
na zdravstvena skupnost Ce- 
lje ni udeležena in pravta- 
ko ne občinske zdravstvene 
skupnosti te regije, ker je 
delež zdravstvenih skupnosti 
pri zdraviliščih (Dobrna, Ro- 
gaška Slatina) jazmeroma 
majhen, — do 10 odst,. Zato 
zdravstvene skupnosti nima- 
jo Interesa vlagati sredstva 
v investicije zdravilišč. 

V zvezi s tem in na postav- 
ljeno vprašanje delegata, da 
se »razčistijo vzroki za zadrž- 
ke in za zamudo«, pojasnju- 
jemo še naslednja, za zdravi- 
lišče Dobrno specifična dej- 
stva: To zdravilišče je izklju- 
čno samo termalno naravno 
zdravilišče, ki nima — kot 
npr. Rogaška Slatina in Ra- 
denci — druge akumulativne 
dejavnosti. Zato je bilo tem- 
bolj prizadeto, ko je v letih 
1965—1966 odpadla oblika 
zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih iz sredstev adravstve- 
nega zavarovanja, kar je bil 
razlag, daje zastala že takrat 
načrtovana novogradnja. 
Zdravilišče je namreč reše- 
valo samo sebe in rabilo do- 
ločen čas, da sanira razme- 
re. To pa je dejansko 10-let- 
na zamuda. 

ZBOR OBČIN — 19. 10. 1977 

Vprašanje davčnih olajšav krajevnih 

skupnosti za nakup materiala 

Franc Hrovat, delegat sku- 
pine delegatov Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije ob- 
čine Ljubljana Moste-Polje 

je takale zastavil svoje vpra- 
šanje: 

Na podlagi analize o izva- 
janju stališč, priporočil in 

skelpov o nadaljnjem sa- 
moupravnem razvoju krajev- 
nih skupnosti v SR Sloveniji, 
ki so jo vsi trije zbori Skup- 
ščine SR Slovenije obravna- 
vali 19. januarja 1977, so 
zbori: sprejeli stališča (Urad- 
ni list SRS, št. 2/77), v ka- 
terih je v zadnjem odstavku 
5. točke II. poglavja dolo- 
čeno: »Skupnost slovenskih 
občin naj v sodelovanju s 
Skupščino SR Slovenije, Re- 
publiško konferenco SZDL 
in Republiškim sekretariatom 
za finance do 31. marca 1977 
v skladu z določbami zako- 
na o združenem delu pripra- 
vi predlog družbenega dogo. 
vora o temeljnih načelih za 
financiranje skupnih potreb 
v krajevnih skupnostih. Do 
tega roka naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pro- 
uči vprašanje davčnih olajšav 
krajevnih skupnosti za na- 
kup materiala«. 

Zanima nas: 
1. V kateri fazi priprave 

je ta družbeni dogovor? 
2. Ali je Izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije proučil 
vprašanje davčnih olajšav 
krajevnim skupnostim za 
nakup materiala; kaj je v 
zvezi s tem ugotovil ter kaj 
je bilo na podlagi teh ugoto- 
vitev storjenega? 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za 
finance: 

Skupščina socialistične re- 
publike Slovenije je v stali- 
ščih, priporočilih in sklepih 
o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji dne 19. ja. 
nuarja 1977 določila rok, do 
katerega naj skupnost slo- 
venskih občin v sodelovanju 
s skupščino SR Slovenije, 
republiško konferenco SZDL 
in republiškim sekretariatom 
za finance pripravi predlog 
družbenega dogovora o te- 
meljnih načelih za financi- 
ranje skupnih potreb v kra- 
jevnih skupnostih. Posebna 
delovna skupina je na podla- 
gi sprejetih izhodišč priprav- 
ljala osnutek dogovora o te- 
meljnih načelih, v katerem 
naj bi bile upoštevane ustav- 
ne koncepcije krajevnih skup- 
nosti in določila zakona o 
združenem delu. Vtakoopre- 
deljenem položaju krajevnih 
skupnosti pa ni mogoče uve- 
ljaviti neodvisnega in avto- 
matičnega financiranja kra- 
jevnih skupnosti, ki bi za- 
gotavljalo tem skupnostim 
avtonomne vire dohodkov. 
Krajevna skupnost mora po- 
stati oblika delovanja novih 

samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, program 
in zagotavljanje materialna 
osnove pa je del teh odno. 
sov. V tem smislu pa je po- 
trebna seveda celovita druž- 
bena aktivnost za nadaljnjo 
preobrazbo in razvoj krajev- 
nih skupnosti. 

Na zveznem svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve in 
zveznem svetu za gospodar- 
ski razvoj in ekonomsko po- 
litiko je bilo predlagano, naj 
zvezna skupščina sprejme 
resolucijo o razvoju samo- 
upravljanja krajevnih skup- 
nosti. Razprave so tudi v 
tem smislu, da naj bi se pri- 
poročilo republiškim skup- 
ščinam, da sprejmejo zakon 
o temeljnih načelih samo. 
upravljanja in drugih nače- 
lih, pomembnih za razvoj 
krajevnih skupnosti. Zaradi 
pomembnosti navedene pro- 
blematike se bo Zbor občan 
Skupščine SR Slovenije vklju- 
čil v obravnavo te resoluci- 
je in tudi sprejel stališča in 
ukrepe, ki bodo potrebni v 
republiki. 

Zaradi tega sodimo, da za 
zdaj ne bi bilo smotrno na. 
daljevati s pripravo poseb- 
nega družbenega dogovora. 
Dosedanja spoznanja v zve. 
zi z zagotavljanjem sredstev 
za potrebe KS pa bodo kot 
orientacija in pripomoček 
objavljena v listu »Občan«. 

V zvezi z vprašanjem pri- 
znavanja davčnih olajšav ob 
nakupu gradbenega reproduk, 
cijskega materiala za krajev- 
ne skupnosti tudi v prime- 
rih, ko nimajo registrirane 
gradbene dejavnosti pojas, 
njujemo, da je bilo podob- 
no delegatsko vprašanje po. 
stavljeno v skupščini v me- 
secu maju 1977 od skupine 
delegatov za gospodarsko 
področje 17. okoliša. 

Ker se niti formalno prav- 
na ureditev, niti druge oko- 
liščine, ki naj bi bile upo- 
števane pri opredeljevanju 
stališč do tega problema, v 
tem času niso menjale, po- 
navljamo odgovor, ki je bil 
dan na navedeno delegatsko 
vprašanje in sicer: 

Po veljavnih zveznih pred- 
pisih o prometnem davku lah- 
ko kupujejo gradbeni repro- 
dukcijski material brez pla- 
čila prometnega davka le 
gradbene in obrtne organi- 
zacije združenega dela ter 
gradbeni obrati in gradbene 
enote, ki so registrirani za 
opravljanje gradbene dejav- 
nosti in imajo poleg tega za 
opravljanje gradbene delav- 
nosti tudi ustrezno opremo 
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in ustrezne strokovne kadre. 
O nakupu In porabi materia- 
la, nabavljenega brez plačila 
prometnega davka, morajo 
voditi tudi vse predpisane 
evidence. 

Glede na tako ureditev pla- 
čujejo prometni davek tudi 
vse proizvajalne organizacije 
izven področja gradbeništva, 
kakor tudi druge družbene 
pravne osebe, kolikor ni- 
majo posebej registriranega 
gradbenega obrata oziroma 
enote, pa kupujejo gradbeni 
jmaterial za graditev, vzdrže- 
vanje, adaptacijo, rekonstruk- 
cijo ali popravljanje investi- 
cijskega objekta v lastni re- 
žiji. 

Kolikor bi zveznim orga- 
nom predlagali dopolnitev 
predpisov v tem smislu, da 
bi krajevne skupnosti lahko 

Ahmed Kalač, delegat sku- 
pine delegatov za Zbor ob- 
6in Skupščine SR Slovenije 
iz občine Maribor, je zasta- 
vil naslednje delegatsko vpra- 
ianje: 

Skupščina SR Slovenije je 
v preteklem letu sprejela za- 
kon o geodetski službi po 
nenavadno dolgi obravnavi, 
ki je potekala v skupščinskih 
organih, geodetskih upravah 

nabavljale gradbeni material 
brez plačila temeljnega pro- 
metnega davka tudi v pri- 
meru, če nimajo registrirane 
gradbene enote, bi bili s tem 
ostali kupci iz družbenega 
sektorja, ki tudi ne izpolnju- 
jejo vseh predpisanih pogo- 
jev, v neenakem položaju,, 
oprostitev za vse omenjene 
kupce pa bi pomenila preve- 
lik izpad proračunskih do- 
hodkov, kar pa v sedanji 
proračunski situaciji ni mo- 
goče sprejeti. 

Pripoirminjaano, da poseb- 
nega republiškega in občin- 
skega . prometnega davka kra- 
jevne skupnosti ne plačuje- 
jo, če nabavljajo material 
neposredno pri proizvajal- 
nih organizacijah ali pri 
trgovskih organizacijah na 
debelo. 

in geodetskih organizacijah 
združenega dela že od le- 
ta 1977. 

Tako dolga razprava je bi- 
la predvsem zaradi neuskla- 
jenih stališč glede pristojno- 
sti izvajanja operativno teh- 
ničnih del. Takratni predlo- 
gi zakonov niso zagotavljali 
enakopravnega položaja geo- 
detskih delovnih organizacij, 
ker so v nekaterih členih do. 

ločald, da operativno tehnič- 
na dela izvaja izključno ena 
OZD in Geodetski zavod 
SRS. 

Takšna določila predlaga- 
telja niso bila sprejeta, am- 
pak so bile s sprejetim za- 
konom o geodetski službi vse 
geodetske organizacije po- 
stavljene v enakopraven po- 
ložaj. 

Kljub temu pa je direktor 
Geodetske uprave SRS na 
podlagi sprejetega zakona o 
geodetski službi z odredbo, 
objavljeno v Uradnem listu 
SRS 16/77 z dne 8. 8. 1977 
poveril operativno tehnična 
dela Geodetskemu zavodu 
SRS in mu tako zagotovil 
monopolni položaj v odnosu 
do drugih geodetskih delov- 
nih organizacij v SRS. 

Vprašujemo: 
1. ali je Izvršni svet Skup- 

ščine SRS seznanjen z odred- 
bo direktorja Geodetske uipra. 
ve SRS o poveritvi geodet- 
skih del, k'i jih programira 
in financira SR Slovenija, s 
katero poverja operativno 
tehnična dela eni OZD in s 
tem monopolizira izvajanje 
takih del. 

2. ali bo Izvršni svet SRS 
v skladu s svojo pristojnost- 
jo razveljavil odredbo direk- 
torja Goedetske uprave SRS. 

Na vprašanje je odgovoril 
Boris Mikoš, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je in republiški sekretar za 
urbanizem; 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je seznanjen z od- 

redbo direktorja Geodetske 
uprave SR Slovenije o pove- 
ritvi geodetskih. del, ki jih 
programira in financira SR 
Slovenija, ter glede na na- 
vedbe delegata ugotavlja: 

1. da določbe 13. člena za- 
kona o geodetski službi 
(Uradni list SRS, št. 23/76) 
poblaščajo direktorja Geodet, 
ske uprave SR Slovenije, da 
z odredbo določi geodetsko 
organizacijo združenega dela, 
ki naj opravlja operativno 
tehnična dela; 

2. da je direktor Geodet- 
ske uprave SRS ocenil, da je 
glede na kadrovski sestav, 
tehnično opremljenost in do- 
sedanje izkušnje na področ- 
ju izvajanja osnovnih geodet- 
skih del, s katerimi se zago- 
tavljajo interesi republike in 
zveze, najbolj primeren iz- 
vajalec Geodetski zavod SRS; 

3. da je za izpolnitev plan- 
skih nalog tudi najbolj raci- 
onalna rešitev v tem, da ena 
sama geodetska organizacija 
opravlja omenjena zahtevna 
dela z izjemami, ki jih do- 
loča odredba sama; 

4. da je Geodetski zavod 
SRS organizacija združenega 
dela, ki opravlja dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
na, nad katero izvaja ustano- 
vitelj družbeno ftadzorstvo in 
da ji zato ni mogoče v niče- 
mer pripisovati anonopolni 
položaj. 

Upoštevajoč te ugotovitve 
meni Izvršni svet, da ni zako- 
nitih pogojev za nadzorstve- 
no intervencijo in za razve- 
ljavitev omenjene odredbe. 

Upravičenost odredbe Geodetske 

uprave SR Slovenije o poveritvi geo- 

detskih del, ki jih programira in finan- 

cira SR Slovenija 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

DOSLEDNO URESNIČEVANJE STABILIZACIJSKE 

POLITIKE - ENA OD KLJUČNIH NALOG RAZVOJA 

V PRIHODNJEM LETU   

® V prihodnjem letu je predvidena 6 do 7-odstotna rast družbenega proizvoda; 
od tega v industriji od 7 do 8 odstotkov, v kmetijstvu pa med 3 do 4 odstotki 

• Splošna in skupna poraba morata, da bi se zmanjšala obremenjenost gospodarstva, 
rasti počasneje od družbenega proizvoda 

• Proizvodnja pšenice naj se ustali na ravni okoli 6 milijonov ton 

• Občani bodo z angažiranjem lastnih sredstev lahko kupovali in gradili stanovanja 
pod ugodnejšimi pogoji 

• S 3,5 odstotki je stopnja rasti produktivnosti dela in zaposlovanja usmerjena 
relativno dinamičnejše 

• Cene storitev ne smejo rasti višje od ravni cen v industriji 

• Krepitev položaja naše države v mednarodni menjavi 

Zvezni izvršni svet je, v 
skladu z uveljavljeno prakso, 
poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejiem Osnu- 
tek resolucije o politiiki ures- 
ničevanja Družbenega plana 
Jugoslavije aa obdobje 1976 
do 1980 v letu 1978 (AS 554). 
Osnutek resolucije, ki izhaja 
iz dosežene stopnje družbeno- 
ekonomskega razvoja in iz 
rezultatov lanskega in letoš- 
njega leta, prinaša temeljna 
načela izvajanja politike v 
prihodnjem letu. Vsebuje pa 
tudi ukrepe in akcije, ki bo- 
do. prispevali k uresničevanju 
te politike. 

Med številnimi nalogami, 
ki jih bo potrebno izpolniti 
v prihodnjem letu, so še po- 
sebej pomembne tri temelj- 

ne: prva zahteva še hitrejši 
in celovitejši razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov; 
druga zadeva uresničevanje 
take dinamike v strukturi 
proizvodnje in drugih druž- 
benih dejavnosti,, ki se bo 
približala predvidevanjem 
srednjeročnega plana; tretja 
pomembna naloga pa je na- 
daljnje dosledno uresničeva- 
nje politike ekonomske sta- 
bilizacije. 

Osnutek resolucije, mimo 
teh nalog, našteva še diruge, 
ki bodo prispevale k sklad- 
nejšemu uresničevanju na- 
črtovanega razvoja. Tako med 
drugim poudarja nujnost 
krepitve akumulacijske in 
reprodukcijske sposobnosti 

organizacij., združenega dela 
v gospodarstvu, kakor tudi 
nujnost hitrejšega razvoja de- 
javnosti, ki imajio po Planu 
poseben pomen aa celoten 
razvoj države. V mednarod- 
ni menjavi pa bodo vsa pri- 
zadevanja usmerjena v kre- 
pitev položaja Jugoslavije. 

Pri zagotavljanju hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo bo povečana aktivnost 

Osnutek resolucije nalaga 
vsem nosilcem planiranja, da 
s svojimi ukrepi in s svojo 
dejavnostjo ustvarijo nujne 
pogoje za uresničevanje do- 
ločenih ciljev in nalog piana 
v letu 1978. Pri tem naj bi 
dosegli naslednje rezultate: 

— rast družbenega proizvo- 
da celotnega gospodarstva od 
6 do 7 odstotkov; 

— rast družbenega prola- 

za čimbolj popolno funkcio 
niranje sistema podpore hi- 
trejšemu razvoju teh obmo- 
čij. Prav tako bodo storjeni 
vsi dogovorjeni dopolnilni 
ukrepi za spodbujanje kar 
najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sovo. 

Osnutek resolucije med na- 
logami omenja tudi naiogo 
uresničevanja nižje rasti cm 
in življenjskih stroškov kot 
r letu 1977. 

voda v industriji od 7 do 
8 odstotkov; 

— rast družbenega proia- 
voda v kmetijstvu od 3 do 
4 odstotkov; 

— rast zaposlenosti in pro- 
duktivnosti dela v družbenem 
sektorju za približalo 3,5 od- 
stotka; 

— rast skupnih gospodar- 
skih investicij v osnovna 
sredstva za okoli 8 odstot- 
kov; 

— rast investicij v stano- 

• OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNI- S 
t CEVA\.IA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE f 
9 ZA OBDOBJE OD 1976 DO 19S0 V LETU 1978 — S 
J AS 554 

TEMELJNI GOSPODARSKI KAZALCI 
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vanjsko In komunalno iz- 
gradnjo za okoli 8,5 odstot- 
kov; 

— rast negospodarskih in- 
vesticij za okoli S odstotke; 

— naraščanje obsega izvo- 

za blaga in storitev za naj- 
manj 6 odstotkov; 

— uvoz blaga in storitev 
na ravni leta 197T s tem, da 
se zmanjša deficit plačilne 
bilance. 

KREPITEV MATERIALNE OSNOVE 
ZDRUŽENEGA DELA 

Osnutek resolucije namenja 
posebno pozornost uporabi 
ustvarjenega dohodka. Tako 
je med drugim zapisano, naj 
bi zagotovili manjšo obreme- 
njenost Čistega dohodka or- 
ganizacij združenega dela v 
gospodarstvu. To naj bi do- 
segli s počasnejšo rastjo iz- 
ločanja za splošna in skupna 
potrebe, kakor rasteta druž- 
beni proizvod in dohodek. 

Besedilo osinutka posebej 
poudarja, ko govori o giba- 
njih realnih osebnih dohod- 
kov, da morajo biti v okviru 
gibanj produktivnosti dela. 
Prav tako je poudarjena po- 
treba po večjem izločanju za 
krepitev materialne osnove 
združenega dela. Še posebej 
v tistih organizacijah zdru- 
ženega dela, kjer je biiia do- 
slej neusklajena rast osebnih 
dohodkov z rastjo produktiv- 
nosti dela ali s Čdsttoi do- 
hodkom. 

Mimo materialnih pokaza- 
teljev Osnutek resolucije na- 
števa tudi naloge na podiroč- 
Jfu nadaljnjega razvoja druž- 

benoekonomskega in politič- 
nega sistema. Med najpo- 
membnejšimi je gotovo po- 
većavanje učinkovitosti dal« 
delegacij in delegatskih skup- 
ščin. Pri tem naj bd zagoto- 
vili neposredno sodelovanja 
to vpliv združenega dela. 

Naslednja, enako pomemb- 
na naloga, zahteva hitrejšo 
ustavno preobrazbo finančne- 
ga področja, blagovnega pro- 
meta in zunanje trgovine. 

Pri uresničevanju, teh in 
vseh drugih nalog je potreb- 
no upoštevati, toaikior omenja 
Osnutek resolucije, krepitev 
materialne osnove združene- 
ga dela. Potrebno pa je tudi 
računati s tem, da nove si- 
stemske rešitve vodijo k po- 
stopni zamenjavi kratkoroč- 
nih ukrepov ekonomske po- 
litike z dolgoročnejšimi in 
k stabilnejšemu delovanju 
združenega dela. Upoštevati 
pa tudi, da se s pospeševa- 
njem procesa združenega de- 
la to sredstev presegajo okvi- 
ri posameznih organizacij 
združenega dela to ozke re- 
gionalna maja. 

RAZVOJ POSAMEZNIH GOSPODARSKIH PANOG 
IN DEJAVNOSTI 

V letu 1978 resolucijskl ci- 
lji na bodo uresničeni, če na 
bo dosežena in stabilizirana 
dinamika strukture proizvod- 
nja oziroma razvoj drugih 
dejavnosti. Vse to namreč 
omogoča optimalno angažira- 
nje razpoložljivih resursov 
in s Planom predvideno raz- 
širjanje materialne osnova 
združenega dela. Prav zaradi 
tega Osnutek resolucija po- 
drobno našteva, kaj naj ba 
naredile posamezne panoge 
in dejavnosti. 

Posebno pozornost Osnu- 
tek resolucije namenja raz- 
voju dejavnosti, Id imajo po- 
seben pomen za celoten raz- 
voj države. Zato bo Skup- 
ščina SFRJ v prvem polletju 
prihodnjega lata obravnavala 
analizo uresničevanja dogo- 
vorjena politike to izvrševa- 
nja sprejetih obveznosti na 
tem področju. Poslovna ban- 
ka to druga finančna organl- 
Eacije morajo v prvem tri- 
mesečju leta 1978 skleniti sa- 

čeni bodo od infrastruktur- 
nih stroškov). Stanovanjska 
izgradnja bo hitrejša zara- 
di učinkovitejšega delovanja 
ustreznih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Po drugi 
strani pa bodo na to vplivali 
tudi ugodnejši pogoji za an- 
gažiranje osebnih sredstev 
občanov, ko kupujejo ali 
grad« stanovanja. Preučili bo- 

do tudi možnost, da bi ta 
sredstva angažirali za prido- 
bitev pravice do uporabe sta- 
novanja v družbeni lastnini. 

Del Osnutka resolucije, ki 
govori o razvoju posameznih 
panog in dejavnosti, omenja 
tudi rezultate, ki naj jih do- 
sežemo na področjih prome- 
ta, malega gospodarstva to 
uvoza tehnologija. 

DINAMIČNEJŠE ZAPOSLOVANJE 

moupravne sporazume, s ka- 
terimi bo zagotovljena pred- 
nost pri kreditiranju tistih 
investicijskih programov, ki 
so namenjeni za dogovorjeno 
povečevanja kapacitet v de- 
javnostih posebnega pomena. 

V okviru agiotodiiistrijslke- 
ga kompleksa naj bi stabili- 
zirali proizvodnjo pšenice na 
približno 6 milijonih tonah, 
istočasno pa naj bi poveče- 
vali proizvodnjo industrijskih 
rastlin, zelenjave to sadja. 
Veliko naporov borno morali 
vložiti za premagovanje te- 
žav v živinoreji to aa zago- 
tovitev dolgoročna stabilna 
rasti v tej panogi kmetijstva. 
To še posebej velja za pro- 
izvodnjo svinjskega to gove- 
jega masa. 

Politika na področju sta- 
novanjske graditve mora pri- 
nesti pomembna novosti. Z 
dogovori ta samoupravnimi 
sporazumi naj bi postali 
stroški gradnje znosnejši (lo- 

Usmeritav na relativno di- 
namičnejšo stopnjo zaposlo- 
vanja zahteva, poleg vsega 
drugega, tudi ustvarjanje 
ugodnejših pogojev za hitrej- 
še odpiranje novih delovnih 
mest z angažiranjem sred- 
stev, ki so last občanov. K 
temu Je potrebno pridružiti 
tudi združevanja deviznih 
sredstev delavcev, ki so na 
začasnem delu v tujini. To 
se lahko doseže z razvija- 
njem različnih oblik sodelo- 

ZMANJŠEVANJE STOPNJE 
GOSPODARSTVA 

Neskladja med gibanji sred- 
stev namenjenih negospodar- 
ski porabi, ta družbenim pro- 
izvodom oziroma dohodkom, 
bo lahko odpravljeno, če 
bodo vse družbenopolitična 
skupnosti selektivno uskladi- 
le programe z obveznostmi 
izločanja sredstev aa zado- 
voljevanje splošnih in skup- 
nih potreb. Tako usklajene 
splošne bilance bodo okvir 
to temelj za delovanje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti to za sklepanje spora- 
zumov o menjavi dela to 
drugih oblikah financiranja 
teh potreb. 

vanja z družbenim sektor- 
jem. 

V prvem polletju prihod- 
njega leta bo Skupščina SFRJ 
dobila posebno analizo o 
tem, kako poteika razvoj 
manj razvitih republik to 
SAP Kosovo. S tem naj bi 
zagotovili redno in nemote- 
no izvajanje dogovorjene po- 
litike federacije za spodbuja- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih repu- 
blik ta SAP Kosovo. 

ZADOLŽENOSTI 

Zmanjševanja stopnja zar 
dolžanosti gospodarstva je ša 
ena v vrsti nalog, ki jih bo 
potrebno uresničiti v prihod- 
njem letu. Zaradi tega bodo 
federacija, republike in po- 
krajini z dogovorom določil« 
program delovanja to ukre- 
pov na tem področju. Med 
drugim bodo v prvi polovici 
leta 1978 preučili mehanizem 
plačilnega prometa. Pri tem 
si bodo prizadevali, da bi se 
zmanjšali stroški organizacij 
združenega dela ta povečala 
hitrost ter varnost plačeva- 
nja. 

ZAVRETI RAST CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 
Na področju tržišča ta cen 

so določene številne naloge. 
Njihovo izpolnjevanje naj bi 
v mnogočem prispevalo k na- 
daljnji ekonomski stabiliza- 
ciji. Gotovo ja pri tem na 
prvem mestu boj proti infla- 
ciji. Glede tega lahko raču- 
namo, da bo v prihodnjem 
letu nižja rast cen ta živ- 
ljenjskih stroškov kot ja v 
letu 1977. Posebej bi bilo po- 
trebno zavreti rast cen stori- 
tev, čeprav bo pri tem nu- 
jen selektiven pristop. Osnu- 
tek resolucije zahteva, da 
rast cen storitev ne sme biti 
večja od stopnje rasti pro- 
izvodnih cen v industriji. 

Predvideni SO tUdI številni 
ukrepi, s katerimi naj bi se 
povečala trdnost gospodar- 

stva glede inflacijskih vpli- 
vov svetovnega tržišča. To 
pomeni, da spremembe cen 
na svetovnih tržiščih ne bd 
avtomatično ta v enakem 
obsegu vplivala na domača 
cene. 

Zvezni izvršni svet ta iz- 
vršni sveti skupščin republllc 
ta pokrajin bodo januiaaija 
1978. leta sklenili poseben 
dogovor, s katerim naj bi za- 
gotovili izvajanje dogovorje- 
ne politike na področju cen. 

Sistematično to vsestran- 
sko varčevanja je praiv tako 
eden od bistvenih elementov 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. Zaradi tega morajo vsi 
nosil oi planiranja v svojih 
planih določiti programa var- 
čevanja. Predvsem mora to 
zajeti reprodukcijsko porabo, 
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Se posebej uvozne surovine, 
reprodukcijski material in 
energijo. 

Nujen činitelj za stabiliza- 
cijo proizvodnje in tržišča 
je dograjevanje sistema bla- 
govnih rezerv na vseh rav- 
nah naše družbe. Osnutek 
resolucije zaradi tega nalaga 
republikam in pokrajinama, 
v katerih sredinah in v ko- 
likšnem obsegu morajo obli- 
kovati rezerve, kakšni so po- 
goji financiranja in kriterijd 
za intervencije rezerv. Pose- 

Politika ekonomskih odlno- 
sov s tujino kot prvo nalogo 
vsebuje zahtevo po pospeše- 
vanju zunanjetrgovinske me- 
njave in drugih oblik eko- 
nomskega sodelovanja s tu- 
jino. Torej zahteva nadaljnjo 
krepitev položaja Jugoslavije 
v mednarodni menjavi. Pri 
tem bodo vloženi napori za 
predvideno povečanje izvoza. 
Uvoh pa mora biti usklajen 
z ustvarjenimi plačilnimi 
možnostmi, da bi tako kar 
najbolj zmanjšali plačilni de- 
ficit. 

Vse ta Izredno odgovorne 
naloga predvidevajo sprejem 
vrste ekonomskih in drugih 
ukrepov. Tako je med dru- 
gim predvideno, da bodo in- 
teresne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino sklenile 
v prvem trimesečju leta 1978 
dogovor o ukrepih In meha- 
nizmih za uresničevanje na- 
črtovanih sorazmerij v pro- 
jekcijah plačilno-bilančnih in 
devizno-bilančnih pozicij re- 
publik in pokrajin v enotni 
projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije. 

Prihodnje leto bodo pre- 
učili tudi možnosti za spre- 
jem ukrepov, s katerimi bo- 
do ustvarjeni boljši pogoji 
za rast neblagovnega deviz- 
nega priliva turističnega go- 
spodarstva, vseh oblik grad- 

bej je pri tem poudarjeno, 
da bo imela, pri ustvarjanju 
rezerv, prednost domača pro- 
izvodnja. 

Družbenopolitične skupno- 
sti, njihovi pristojni organi 
in določene asociacije zdru- 
ženega dela pa morajo v pr- 
vem polletju 1978 izdelata 
objektivizirane kriterije ta 
mehanizme za ukrepanje ob 
večjih konjunkturnih niha- 
njih v gospodarskih tokovih 
na zunanjem ta notranjem 
tržišču. 

brniških storitev in izvajanja 
kompleksnih investicijskih del 
v tujini. Prav tako pa tudi 
pri tranzitu ta drugih pro- 
metnih storitvah v tujimi. Pri 
tem bodo upoštevali neto de- 
vizni efekt, ki ga dosegajo 
te dejavnosti. 

Posebna pozornost bo na- 
menjena zaščiti domače pro- 
izvodnje. Predvsem tam, kjer 
so komparativne prednosti. 
Osnutek resolucije poudarja, 
da bo ostala sedanja raven 
carinskih obremenitev. S spre. 
membami v strukturi carin- 
ske zaščite pa naj bi usme- 
rili predelovalno industrijo 
(predvsem tisto, ki svojo 
rentabilnost gradi na uvozu 
delov reprodukcijskega mate- 
riala in surovin), na racio- 
nalno nadomestitev tega uvo- 
za. Po drugi strani se bo 
nadaljevala poJitika zmanjše- 
vanja carin pri uvozu speci- 
fične opreme za tiste dejav- 
nosti, ki so posebej pomemb- 
ne za celoten razvoj države. 

Pri navezovanju kreditnih 
odnosov s tujiino bo, kakor 
omenja Osnutek resolucije, 
zagotovljena nadaljnja krepi- 
tev vloge združenega dela. 
Temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela ter dru- 
ge družbene pravne osebe 
bodo sklenila samoupravni 
sporazum (predviden j« v 
Zakonu o deviznem poslova- 

nju in kreditnih odnosih s 
tujino). Ta sporazum naj bi 
bil sprejet do konca leta 
1978, uporabljal pa se bo v 
letu 1979. 

Vsi nosilci ekonomske me- 
njave s tujino — poudarja 
Osnutek resolucije — bodo 
pripravili programe za na- 
daljnje pospeševanje menja- 
ve s posameznimi partnerji, 
državami ta skupinami držav 
določenega območja. Po teh 
programih bo določena stra- 
tegija menjav« s tujino, 
vključno z izpolnjevanjem 
pogojev ta režimov te me- 
njave. 

Pri izvajanju ciljev in na- 
log skupne deivizne politike 
v prihodnjem letu bo izred- 
no pomemben dejavnik sa- 
moupravni sporazum organi- 
zacij združenega dela ta dru- 
gih družbenopravnih oseb o 

Denarno-kreditna politika 
mora po svoji strani prispe- 
vati k uresničevanju ciljev 
ekonomske politike v prihod- 
njem letu. Selektivno kredi- 
tiranje gospodarstva je pri 
tem eno od najpomembnej- 
ših načel te politike. Instru- 
ment za njegovo izvajanje pa 
je sporazum o selektivnem 
kreditiranju ta pogojih kre- 
ditiranja prioritetnih nalog. 
Banke bodo sklenile ta spo- 
razum najpoanej« v dveh me- 
secih po sprejemu Odloka 
Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju cdijeiv in nalog 
skupne emisijske, denarne ta 
devizne politike ter skupnih 
temeljih kreditne politike v 
letu 1978. Ta Odtok mora biti 
sprejet najkasneje v 30 dneh 
po dnevu objave resolucije. 

V zadnjem delu Osnutek 
resolucije nastava naloge, ki 
jih morajo uresničiti na dru- 
gih področjih družbenoeko- 
nomskega življenja. Tako j« 
med drugim poudarjeno, da 

uresničevanju, pridobivanju, 
razpolaganju ta združevanju 
deviz. Prav tak pomen bodo 
imeli tudi sporazumi o ukre- 
pih in mehanizmih za spod- 
bujanje povečanja deviznega 
priliva iz izvoza blaga im 
storitev, kakor tudi sporazu- 
mi o drugih oblikah ekonom- 
skih odnosov s tujtao. TI 
sporazumi morajo biti spre- 
jeti do konca prihodnjega 
leta, uporabljali p* se bodo 
v letu 1979. 

Zvezni izvršni svet pa bo 
v začetku prihodnjega leta 
določil kriterije za ukrepe, 
ki jih bodo morali sprejeti 
pristojni organi republik ta 
pokrajin, če bo prišlo do 
odstopanj pri izvrševanju 
projekcij plačilno-bilančnih 
ta devizno-bilančnih pozicij 
republik oziroma pokrajin v 
enotni projekciji plačilne ta 
devizne bilance Jugoslavije. 

se bo nadaljevalo z organizi- 
ranim delovanjem pri na- 
daljnji krepitvi obrambnih 
priprav. Dodelani ta izpopol- 
njeni bodo obrambni načrti 
na vseh ravneh. 

Zvezni izvršni svet mora, 
kar zadeva državno upravo, 
pripraviti konkretne progra- 
me izvajanja novih sistem- 
skih rešitev glede položaja 
celotne državne uprave ta 6® 
posebej zvezne uprave. 

Osnutek resolucije predvi- 
deva tudi hitrejše izgrajev^ 
nje skupnega družbenega si- 
stema informiranja, ki mora 
zagotoviti usklajeno evidenti- 
ranje, zbiranje, obdelavo ta 
dajanje podatkov, pomemb- 
nih za spremljanje, načrto- 
vanje ta usmerjanje družbe- 
nega razvoja. Istočasno pa 
bo potekalo tudi nadaljnja 
delo pri krepitvi ta raz- 
vijanju javnih informativnih 
sredstev. Se posebej politič- 
no-informativnih ta javnih 
glasil. 

POSPEŠEVANJE ZUNANJETRGOVINSKE 
MENJAVE 

SELEKTIVNA KREDITNA POLITIKA 
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ANALIZE IN OCENE . •' • ■   

NEGOSPODARSKO PORABO MORAMO 

PRILAGODITI RAZPOLOŽLJIVIM SREDSTVOM 

# Izjemno hitra rast sredstev za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb 

# Poleg sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, posamezne družbene 

dejavnosti pridobivajo del sredstev tudi s plačili uporabnikov za opravljene storitve 

# Šolstvo, zdravstvo in uprava porabijo blizu 70 odstotkov vseh sredstev, ki so 
namenjena za družbene dejavnosti 

# Za več kot dvainpolkrat so se v zadnjih treh letih povečali davki in prispevki 
iz dohodka organizacij združenega dela 

# Prispevek republik in pokrajin k proračunu federacije je večji za dobrih 
100 odstotkov 

I® V družbenih dejavnostih združeno delo še nima odločilne vloge 

V analizi, ki jo je Zvezni 
Izvršni svet poslal Skupšči- 
ni SFRJ, je prikazan proces 
pomembnih sprememb v si- 
stemu financiranja splošnih 
družbenih in skupnih pot- 
reb. Začel se je z ustavnimi 
amandmaji, končno pa je 
oblikovan v Zakonu o zdru- 
ženem delu. Kakor poudar- 
jajo uvodne opombe anali- 
ze, je njen namen pokazati, 
v kolikšni meri so uresniče- 
ne posamezna spremembe. 
To je predvsem, kako učinr 
kujejo na odpravljanje ne- 
gativnih pojavov, ki so se 
še posebej odražali na re- 
produkcijski in akumulacij- 
ski sposobnosti gospodar- 
stva. 

Analiza prav tako odgovar- 
ja na vprašanje, kako je 
uresničena ustavna Intencija, 
da se z izgrajevanjem in raz- 
vojem novega sistema finan- 
ciranja splošnih družbenih 
in skupnih potreb, uveljavi 
načelo svobodne menjave in 
združevanja dela in sredstev. 
Ne nazadnje pa analiza med 
drugim vsebuje podatke o 
tem, kako je uresničevana 
politika glede skladnosti raz- 
širjanja pravic, pri zadovo- 
ljevanju skupnih in splošnih 
družbenih potreb, z mate- 
rialnimi možnostmi družbe. 

V tem prikazu bomo spre- 
govorili tudi o nekaterih znar 
čilraih podatkih in ocenah, 
ki jih vsebuje obsežna in do- 
kumentirana analiza. 

voljevamje splošnih družbe- 
nih potreb je največje po- 
večanje pri proračunih druž- 
benopolitičnih skupnosti. Ta- 
ko je proračun federacije 
dosegel največjo stopnjo ra- 
sti — 28,6 odstotkov. To po- 
jasnjujejo s tem, da je takš- 
no rast povzročil novi sistem 
financiranja splošnih družbe- 
nih potreb, saj je vnaprej 
določenih okold 90 odstotkov 
potreb, ki se financirajo iz 
proračuna federacije. 

Na visoko rast sredstev 
za skupne potrebe je vpli- 
valo konstituiranje samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
v družbenih dejavnostih. 
Analiza poudarja, da je v 
času med leti 1973 in 1976 
podvojeno število namenov 
oziroma potreb, ki se finan- 
cirajo prek teh samouprav- 
nih skupnosti. 

Ce analiziramo vire sred- 
stev za financiranje sploš- 
nih družbenih in skupnih 
potreb, lahko ugotovimo, da 
imajo pri tem prevladujoč 
delež davki in prispevki iz 
dohodka in osebnih dohod- 
kov. Ti prihodki so v skup- 
nih sredstvih v letu 1976 do- 
segli kar 60 odstotkov. Gle- 
de na stanje iz leta 1974, so 
se sredstva, ki se oblikuje- 
jo iz davkov na dohodek, 
povečala za več kot dva in 
polkrat. 

Zanimivo je pri tem, da 
je bila v republikah in po- 
krajinah znatno nižja stop- 
nja rasti sredstev za zado- 
TOlj«^anJ« sploftnih družbe- 

nih potreb. V poprečju je 
znašala 14,4 odstotkov. Na 
tako gibanje je v znatni me- 
ri vplival prenos financirar 
nja določenih funkcij, s pro- 
računskega in fondovskega 
načina financiranja, na svo- 
bodno menjavo dela v samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih. Podobna gibanja je bi- 
lo mogoče spremljati tudi 
pri sredstvih za financiranje 
skupnih potreb. 

Čeprav pomenijo sredstva 
samoupravnih interesnih 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih skupnosti osnovni vir 
prihodkov družbenih dejav- 
nosti, organizacije, ki se uk- 
varjajo s to dejavnostjo, del 
sredstev za svoje storitve 
zberejo tudi z neposrednimi 
plačili uporabnikov. Tako je 
bilo v letu 1975 zbranih od 
skupaj 84,6 milijarde dinar- 
jev, kolikor so znašali pri- 
hodki družbenih dejavnosti, 
približno 26 odstotkov te 
vsote s plačali uporabnikov 
storitev. Ta oblika lastnega 
financiranja je posebej iz- 
razita pri umetaiško-zabav- 
ni, znanstveni in kulturno- 
prosvetai dejavnosti. 

Struktura izdatkov je v 
negospodarskih dejavnostih 
zelo značilna. Za izobraževa- 
nje, zdravstvo in upravo s 
pravosodjem poraba dosega 
blizu 70 odstotkov skupnih 
sredstev. Pri tem je še po- 
sebej opazen visok delež 
bruto osebnih dohodkov pri 
izdatkih t »koro vseh de- 

OD PRORAČUNSKEGA FINANCIRANJA 
K SVOBODNI MENJAVI DELA 

Skupna sredstva za finan- 
ciranje splošnih družbenih 
in skupnih potreb, ki se ob- 
likujejo z davki, taksami, 
carinami in drugimi instru- 
menti, v zadnjem času iz- 
jemno hitro naraščajo. To 
dokazuje podatek, da je nji- 
hova poprečna stopnja rasti 
v zadnjih štirih letih znaša- 
la 29,5 odstotka. Pri tem so 

sredstva za splošne družbe- 
ne potrebe naraščaja po po- 
prečni stopnji 22,8 odstotka, 
medtem ko je stopnja rasti 
sredstev za skupne potrebe 
dosegla v poprečju kar 36,4 
odstotkov. Analiza ugotavlja, 
da taki stopnji rasti prese- 
gata možnosti, določene z gi- 
banjem dohodka. 

V okviru sredstev za zado- 

e« 
URESNIČEVANJE DOGOVORJENE POLITIKE $ 
FINANCIRANJA SPLOSNIH DRUŽBENIH IN • 
SKUPNIH POTREB V OBDOBJU OD LETA 1973 • 
DO 1976 • 
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Javnostih. Pri izobraževanju 
znaša 70,3 odstotka in pri 
Edravstvu 50,6 odstotka. 

Opazimo lahko tudi, da so 
se pri skoraj vseh teh de- 
javnostih (posebej v zdrav- 
stvu, šolstvu, Umetniško-za- 
bavni dejavnosti in pri so- 
cialnem varstvu), v vsem na- 
vedenem obdobju pojavljale 

Izredno visoke Izgube. Ce 
upoštevamo pri tem, da sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti ne zmorejo izpolnjeva- 
ti svojih obveznosti do teh 
dejavnosti, se nam lahko vsi- 
ljuje sklep, da so omejene 
možnosti za zadovoljevanje 
določenih skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb. 

ZMANJŠEVANJE AKUMULACIJSKE 
IN REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI 
ZDRUŽENEGA DELA 

RAZHAJANJE MED MOŽNOSTMI 
IN POTREBAMI 

Analiza posebno poglavje 
namenja uresničevanju dolo- 
čene politike na področju za- 
dovoljevanja splošnih druž- 
benih in skupnih potreb. Po- 
udarja, da je bil temeljni 
cilj te politike zmanjševanje 
zahtev glede sredstev iz gos- 
podarstva. S tem naj bi se 
krepila akumulacijska ta re- 
produkcijska sposobnost or- 
ganizacij združenega dela. 
Toda, medtem je prišlo do 
precejšnjih sprememb na 
področju financiranja ome- 
njenih potreb. Republike in 
pokrajini so sprejemale svo- 
je družbene dogovore oziro- 
ma samoupravne sporazume. 
Zaradi tega je zelo težko v 
celoti in natančno oceniti 
učinke ta rezultate uresni- 
čevanja začrtane politike. 
Kljub temu razpoložljivi po- 
datki dovolj zgovorno govo- 
re o uspehih in nastalih 
problemih. 

Primerjalni prikaz gibanja 
nominalnega družbenega pro- 
izvoda in ustvarjenih sred- 
stev za splošne družbene in 
skupne potrebe, pokaže, da 
je prišlo do neugodnih raz- 
merij. Družbeni proizvod je 
naraščal po stopnji, ki je za 
2,1 nižja od stopnje rasti 
sredstev za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih potreb. 

Do podobnih sklepov lah- 
ko pridemo tudi, če v ana- 
lizi primerjamo gibanje do- 
hodka organizacij združene- 
ga dela z davki oziroma pri- 
spevki iz njihovega dohod- 
ka. Neskladje med tema dve- 
ma parametroma je očitno. 
Ce vzamemo za osnovo leto 
1974, vidimo, da je leta 1976 
dohodek organizacij združe- 
nega dela dosegel indeks 
144,1. Davki in prispevki iz 
tega dohodka pa so se povz- 
peli v istem obdobju na in- 
deks 255,5. 

Tako gibanje kaže, kako 
prenašanje financiranja do- 
ločenih funkcij na samoup- 
ravne interesne skupnosti in 
uvajanje novih virov za za- 
jemanje prispevkov iz do- 
hodka organizacij združene- 
ga dela, ni spremljalo ust- 

rezno zmanjševanje ali celo 
ukinjanje davkov ta prispev- 
kov iz osebnih dohodkov za 
te namene. Zaradi tega so 
v zadnjih treh letih davki 
in prispevki organizacij 
združenega dela večji za več 
kot dva ta polkrat. Rast dav- 
kov ta prispevkov iz oseb- 
nih dohodkov pa je le nez- 
natno počasnejša od rasti 
samih osebnih dohodkov. 

Težnje in pojavi v gibanju 
sredstev za financiranje 
splošnih družbenih in skup- 
nih potreb, so posledica de- 
lovanja različnih činiteljev. 
Analiza pri tem poudarja, da 
odločilno mesto zavzemajo 
dejavniki sistemskega znača- 
ja. 

Za obdobje zadnjih štirih 
let je značilno izrazito ne- 
skladje med možnostmi gos- 
podarstva, da iz ustvarjene- 
ga dohodka financira kon- 
stituirane splošne družbene 
in skupne potrebe, ter med 
dejanskimi interesi ta pot- 
rebami delovnih ljudi za iz- 
boljševanje zadovoljevanja 
teh potreb. Analiza omenja, 
da je to stanje bistveno vpli- 
valo na povečano rast te po- 
rabe po obdobju, ko smo z 
raznimi omejitvenimi ukrepi 
dosegali določene uspehe. 
Istočasno lahko ugotavljamo, 
da so kljub selektivnemu 
pristopu, ukrepi za zmanj- 
ševanje negospodarske pora- 
be v glavnem delovali line- 
arno. Posledica tega je bila, 
da niso bili vsi porabniki 
družbenih sredstev v enako- 
pravnem položaju. 

Glede na to, da stalno pri- 
haja do preseganja sredstev 
za financiranje družbenih in 
skupnih potreb, sprejeto sta- 
lišče zahteva izločitev teh 
presežkov na posebne raču- 
ne in njihovo imobilizacijo. 
Toda, tuđi take rešitve niso 
dale zadovoljivih rezultatov. 
Sredstva so bila namreč že 
zajeta in ostajalo je le vpra- 
šanle, kje in kdaj bodo po- 
rabljena. Prizadevanja in 
zahteve gospodarstva, naj te 
presežke vrnejo gospodar- 
stvu, so prinesle le delne in 
omejene uspehe. 

Kljub temu, da podatki o 
deležu sredstev za splošne 
družbene in skupne potrebe 
v družbenem proizvodu ne- 
dvoumno kažejo na stalno 
ta močno izraženo težnjo 
rasti (letno se je delež po- 
večeval poprečno za 4,8 od- 
stotkov), pravilen odgovor 
Qa vprašanje, v kolikšni me- 
ri je obremenjeno gospodar- 
stvo, povedo šele podatki iz 
zaključnih računov organiza- 
cij združenega dela. Vidimo 
na primer, da so skupni 
davki ta prispevki iz dohod- 
ka ta osebnih dohodkov ra- 
sli po 10,5 odstotni višji 
stopnji, kakor je bila stop- 
nja rasti ustvarjenega dohod- 
ka. Osebni dohodki pri tem 
naraščajo po približno enaki 
stopnji kot je stopnja rasti 
neto osebnih dohodkov. Dav- 
ki ta prispevki iz dohodka 
pa se iz leta v leto znatno 
povečujejo. 

Nujno je zaradi takega po- 
ložaja prišlo do bistvenega 
zmanjševanja akumulacijske 
ta reprodukcijske sposobno- 
sti organizacij združenega 
dela, saj so prevzele vse 
breme povečanta zahtev dO 
dohodka. 

Zelo značilen je prikaz ob- 
remenjenosti gospodarstva v 
posameznih republikah ta 
pokrajinah. Podatki iz ana- 
lize kažejo, da je v Bosni 

ta Hercegovini relativno naj- 
bolj umirjeno povečevanje 
obremenjenosti gospodarstva, 
V Hrvatski, ki Je imela 
leta 1973 najnižji delež, je 
bila zabeležena najvišja rast 
stopnje zajemanja. Kosovo 
presega na tem področju 
poprečje v državi, medtem 
ko je Makedonija, v primer- 
javi z drugimi republikami 
ta pokrajinama, v najbolj 
ugodnem položaju. V Crni 
Gori je stopnja rasti nekoli- 
ko nižja od poprečja v Ju- 
goslaviji. V Srbiji, Sloveniji 
in Vojvodini pa so bile stoip- 
nje obremenitve dohodka 
približno na ravni poprečja 
za vso državo. 

Spremembe, nastale v de- 
litvi dohodka in družbenega 
proizvoda, so posledica de- 
lovanja več faktorjev. Pri 
tem je zanimivo dejstvo, da 
je relativno visoka nominal- 
na rast družbenega proizvo- 
da (23,6 odstotkov letno) ifl 
dohodka organizacij združe- 
nega dela (25^) odstotkov), 
v večji meri odraz visoka 
rasti cen kot pa dejansko 
povečanega obsega proizvod- ' 
nje in storitev. To pa seve- 
da pri razporejanju dohod- 
ka zožuje prostor za večjo 
akumulacijsko ta reproduk- 
cijsko sposobnost organiza- 
cij združenega dela. 

RAZŠIRJEN OBSEG PRAVIC — TODA TUDI 
OBČUTNO POVEČANI IZDATKI 

V preteklem obdobju smo 
zabeležili dobre rezultate pri 
razširitvi določenih pravic 
glede zadovoljevanja sploš- 
nih družbenih ta skupnih 
potreb. Sprejeti so bili tudi 
ukrepi za napredek dejavno- 
sti družbenih služb in izbolj- 
šanje kakovosti njihovih sto- 
ritev. Analiza prinaša pod- 
robne podatke o povečanju 
sredstev za različne potrebe. 
Na primer za JLA, dopolnil- 
no financiranje nujnih druž- 
benih in drugih služb v gos- 
podarsko manj razvitih kra- 
jih, za obveznosti pri izvoz- 
nih stimulacijah, povečeva- 
nje borčevskega in invalid- 
skega varstva itd. Ker so vsi 
ti izdatki obveznost prora- 
čuna federacije, je prišlo do 
povečanja skupnih prispev- 
kov republik ta pokrajin te- 
mu proračunu. V času med 
leti 1973 do 1976 so bili ti 
prispevki federaciji za več 
kot 100 odstotkov višji. 

Podobne težnje so se po- 
kazale tudi pri proračunih 
republik ta pokrajin. Čeprav 
so financiranje skupnih pot- 
reb prevzele samoupravne 
interesne skupnosti, so se 
dopolnilna sredstva iz repub- 
liških in pokrajinskih pro- 
računov povečala, v primer- 
javi z letom 1973, za 38,9 od- 
stotkov. Dopolnilna sredstva 
gospodarsko manj razvitim 
območjem ta občinam znot- 
raj republike oziroma po- 
krajine so večja za 162 od- 
stotkov. Intervencije v gos- 
podarstvu iz republiških ta 
pokrajinskih proračunov pa 
so v tem času narasle za 
več kot petkrat. 

Za proračune občin je v 
tem obdobju značilno, da je 
kljub prenosu določenih 
funkcij na SIS, še vedno bi- 
lo potrebno dopolnilno fi- 
nanciranje ta izločanje dela 
sredstev za zadovoljevanje 
»kupnih potreb. To posebej 
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velja za področje socialnega 
varstva, komunalne dejavno- 
sti, za temeljno izobraževa- 
nje in podobno. 

Analiza prav tako prinaša 
pregled razširjanja pravic 
in zboljševanja kakovosti 
storitev v družbenih dejav- 
nostih (v kulturi, znanosti, 
zdravstvu, socialni varnosti 
itd.). Vse to je seveda povz- 
ročilo znatno povečanje iz- 
datkov in vplivalo na pove- 
čanje števila zaposlenih za 
10 odstotkov. Seveda so bi- 

V skladu z določbami Us- 
tave SFRJ je prišlo dp po- 
membnih sprememb pri fi- 
nanciranju splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb. Pri 
prvi skupini potreb je ures- 
ničeno stališče, da delavci 
v združenem delu sodeluje- 
jo pri zagotavljanju določe- 
nih splošnih družbenih pot- 
reb v družbenopolitičnih 
skupnostih. Zaradi tega pla- 
čujejo davke in druge da- 
jatve, kar pomeni, da sred- 
stva za vse te potrebe zbi- 
ramo na fiskalen način. Po 
drugi strani pomeni najbist- 
venejšo kakovostno spre- 

la po dmgi strani zabeleže- 
na tudi znatna razširjanja 
materialne podlage družbe- 
nih dejavnosti. Vrednost os- 
novnih sredstev se je več 
kot podvojila, če primerja- 
mo podatke iz leta 1975 s 
tistimi iz leta 19.73. Vse to 
kaže na pomemben razvoj 
družbenih dejavnosti. Obe- 
nem pa tudi na uresničeva- 
nje pogojev za celoten druž- 
benoekonomski razvoj ter 
zboljševanje . življenjskih in 
delovnih pogojev naših ob- 
čanov. 

membo prenos financiranja 
skupnih potreb na samoup- 
ravne, interesne skupnosti v 
družbenih dejavnostih. Prav 
ta način daje temeljne pogo- 
je za dokončno odpravo pro- 
računskega načina financira- 
nja teh potreb in pomeni 
zoženje intervencije države 
na tem področju. 

Analiza pa pri tem pose- 
bej poudarja, da je prišlo, 
poleg vseh pozitivnih teženj 
pri razvoju sistema financi- 
ranja skupnih potreb, tudi 
do številnih težav in nega- 
tivnih pojavov. 

Tako je eno od najpo- 

membnejših vprašanj dosled- 
nost pri načrtovanju razvo- 
ja in določanju politike fi- 
nanciranja rednih dejavnosti 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih in v organizaci- 
jah združenega dela družbe- 
nih dejavnosti. Analiza ugo- 
tavlja, da ta proces še ne 
poteka tako, kakor bi želeli. 
Zapisano je namreč, da so 
marsikje -še, vse preveč for- 
malni, načrtovanje potreb 
pa je še vse preveč kratko- 
ročno. Prav tako plani niso 
dovolj usklajeni z material- 
no bazo. 

Slabosti pri planiranju vo- 
dijo do stalnih nesorazme- 
rij med obsegom pravde upo- 
rabnikov skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb in med 
možnostmi za zagotavljanje 
sredstev za njihovo financi- 
ranje. Ta problem se kaže 
v mnogih oblikah. Enkrat 
kot težava pri odnosih med 
samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in združenim de- 
lom na področju materialni 
proizvodnje, drugič zopet 
med posameznimi SIS, kakor 
tudi v njih samih. 

Dosledno spoštovanje in 
uporaba načela solidarnosti 
in vzajemnosti je v sistemu 
financiranja skupnih potreb 
eden, od tistih pogojev, brez 

katerega celoten sistem' ne 
more delovati. Kljub temu, 
kakor podčrtuje analiza, še 
ni prevladalo spoznanje, da 
načela solidarnosti ni mogo- 
če uresničevati mimo dejan- 
skih ekonomskih možnosti. 
Vsak poseg v ta sredstva in 
vsaka razširitev pravic mimo 
te objektivne stvarnosti, vo- 
di k deformacijam samega 
sistema financiranja. Poka- 
žejo . se kot primanjkljaji in 
delujejo izrazito nestabiliza- 
cijsko na skupne ekonomske 
tokove. 

Negativni pojavi in odprta 
vprašanja, na koncu ugotav- 
lja analiza, so posledica za- 
ostajanja razvoja sistema^ fi- 
nanciranja splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb na 
novih temeljih. So tudi pos- 
ledica zelo počasnega spre- 
minjanja in usklajevanja se- 
danjih razmerij in premajh- 
ne razvitosti družbeno-eko- 
nomskih odnosov. Vse to sa- 
mo potrjuje oceno, kako 
združeno delo še nima od- 
ločilne vloge v družbenih de- 
javnostih. To pa pomeni, da 
se samoupravne Interesne 
skupnosti in družbene služ- 
be še niso konstituirale na 
tak način, da bi lahko celo- 
vito uresničevale svojo vlo- 
go v skladu z določili Za- 
kona o združenem delu. 

NOVOST PRI FINANCIRANJU NEGOSPODARSKE 
PORABE IN ŠE ODPRTA VPRAŠANJA 

RAZNOVRSTNEJŠE IN OBSEŽNEJŠE 

EKONOMSKO SODELOVANJE JUGOSLAVIJE 

Z DRŽAVAMI V RAZVOJU    

& Države v razvoju so postale vse pomembnejša regionalna sestavina v ekonomskih 
odnosih naše države s tujino ... 
# Izvoz v te države je v stalnem porastu in je v glavnem zastopan z izdelki visoke 
predelave 
@ Neobdelani izdelki še naprej zavzemajo visoko mesto v izvozu, čeprav je težnja 
po uvozu polizdelka in gotovih izdelkov 
I# Investicijsko sodelovanje je v zadnjih letih doseglo pomemben napredek 
0 Doseženi so bili pomembni uspehi na področju kmetijstva in finančnega 
sodelovanja, skromno pa je še sodelovanje na področju znanstveno-tehničnih 
dosežkov in turizma 

Skupno ekonomsko sodelo- 
vanje Jugoslavije s 96 drža- 
vami v razvoju postaja v 
zadnjih letih obsežnejše in 
raanovrstnej še. Različne ob- 
like sodelovanja, kot so bla- 
govna menjava, izvajanje in- 
vesticijskih del, ustanavlja- 
nje mešanih in lastnih po- 
djetij, znanstVeho-tehilično 
sodelovanje in financiranje 

na področju posvetovalnih de- 
javnosti, koit tudi šolanje ka- 
drov prispevajo, da postaja- 
jo te države vse pomembnej- 
ša regionalna sestavina v 
ekonomskih odnosih naše dr- 
žave s tujino. 

Te ugotovitve so načete v 
Analizi diverzifikacije eko- 
nomskega sodelovanja Jugo- 
slavije z državami v'razvoju 

v letu 1976, ki ga je pripra- 
vil Zvezni komite za ekonom- 
sko sodelovanje z državami 

v razvoju. Analiza je bila po- 
slana Skupščini SFRJ v raz- 
pravo in sprejem. 

OBSEŽNEJŠI IZVOZ IN VEČJI UVOZ IZDELKOV 
ZA VISOKE OBDELAVE 

Naš izvoe v države v razvo- 
ju je iz leta v leto večji, ta- 
ko da je leta 1976. dosegel 
vrednost 764 milijonov dolar- 

jev. Izvoz narašča v vse pre- 
dele, razen v države Latinske 
Amerike, kamor je vedno 
manjši. 
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Stalno naraščanje izvoza v 
države r raavoju je pripeljalo 
do tega, da se je zmanjšal naš 
plačilni primanjkljaj s temi 
državami od 795 milijonov 
dolarjev v letu 1974. na 356 
milijonov dolarjev v letu 
1976. 

Pri izvozu naših izdelkov v 
države v razvoju, imajo po- 
membno mesto izdelki visoke 
obdelave. Tako je na primer 
oprema udeležena s 46,4 od- 
stotka, reprodukcijski materi- 
ali s 40,7 odstotka, izvoz la- 
dij pa 24 do 35 odstotkov od 
našega skupnega izvoza v te 
države. .Blago široke, porabe 
je najmanj aastopano, vsega 
12,9 odstotka. Na tržišču la- 
tinskoameriških držav pa le-to 
sploh ni prisotno. 

V teku leta 1976 so v struk- 
turi našega izvoza po posame- 
eaih panogah prevladovali iz- 
delki kovinske industrije, la- 
djedelništva, lesne industrije 
ter kemične in tekstilne indu- 
strije. Vendar pa poleg izvo- 
za izdelkov visoke predelave 
takšno uvajanje izvoza v 
ekonomskem pomenu ne za- 

dovoljuje povsem: Izdelki za 
reprodukcijo zavzemajo po- 
membno mesto. Glede na do- 
seženo stopnjo našega indu- 
strijskega razvoja bi bilo ra- 
zumljivo, da bi bili takšni 
izdelki slabše zastopani pri 
izvozu, v korist opreme ozi- 
roma investicij. 

Kar zadeva uvoz iz teh dr- 
žav, zavzemajo neobdelani iz- 
delki zelo pomembno mesto 
(pričakovati je večji uvoz 
polizdelkov in izdelkov viso- 
ke obdelave). Struktura uvo- 
za po posameznih panogah 
Ostaja nespremenjena. Re- 
produkcijski proizvodi kot so 
nafta, fosfati, kava, kakao in 
južno sadje so zastopani s 85 
do 100 odstotki, po stopnji ob- 
delave neobdelanih izdelkov 
pa so zastopani z 81,5 odstot- 
ka. 

Ker države v razvoju vse 
bolj same predelujejo suro- 
vine, se vsiljuje potreba po 
postopnem opuščanju klasič- 
ne blagovne menjaive in vzpo- 
stavljanje novih oblik sodelo- 
vanja na temelju skupnih vla- 
ganj, kooperacije iti speciali- 
zacije. 

PRECEJ POVEČANO INVESTICIJSKO 
SODELOVANJE 

Investicijsko sodelovanje 
naše države z državami v ra- 
zvoju je v zadnjih dveh le- 
tih doseglo pomemben napre- 
dek. Leta 1976 je bilo za i4 
odstotkov večje v primerjavi 
s prejšnjim letom. 

Naša gradbena podjetja so 
opravila v prvih 9. mesecih 
leta 1976 dela v vrednosti 353 
milijonov dolarjev ali 69 od- 
stotkov od skupaj opravlje- 
nih investicijskih del v tujini. 
V letu 1975 je bilo skle- 
njeno za 63 odstotkov več 
investicijskih del kot leta 
1974. Gre v glavnem za ob- 
sežna dela, kot so gradnja 
termo in hidroenergetskih 
objektov, namakalni sistemi, 
daljnovodi, elektrifikacija na- 
selij, gradnja livarn, jeklarn, 
farm, bolnišnic, naselij itd. 
Vsa ta dela so bila sklenjena 
pretežno za gotovinsko plači- 
lo (82 odstotkov). 

Vendar so »amo majhaao 

število teh objektov projekti- 
rale naše organizacije. To re- 
sno ovira uvajanje raznovr- 
stnosti investicijskega sodelo- 
vanja, ker tuji projektanti r 
projektu vedno določijo ma- 
terial in opremo s svoje dr- 
žave. 

Razen tega je naša gradbe- 
na operativa osredotočena 
pretežno le v nekaj držav. Le 
v šestih državah je bilo ure- 
sničenih nad 85 odstotkov 
vrednosti skupnih investicij- 
skhi del, ki so jih naše orga- 
nizacije opravile v letih 1975 
in 1976. 

Na tržiščih večine najmanj 
razvitih držav na področju in- 
vesticijskih dejavnosti naše 
organizacije sploh niso priso- 
tne. Razlog je v tem, ker te 
države največkrat ponujajo 
delo, ki ga kreditira izvajalec 
sam. i'udi na mednarodnih li- 
citacijah niamo uspeli dobiti 
določenih projektov. 

Pretežno število mešanih 
podjetij, ki so jih ustanovile 
naše organizacije združenega 
dela v teh državah, dela na 
področju proizvodnje. Ven- 
dar je njihovo število razme- 
roma majhno (vsega 28), 
medtem ko jih imamo 70 v 
19 zahodnoevropskih državah 
ter Kanadi, ZDA in Avstraliji. 
Tako neugodno regionalno po. 
večanje je v glavnem rezul- 
tat tradicionalnih tokov zu- 
nanjetrgovinske menjave na- 
še države z državami Zahod- 
ne * Evrope in razvitimi pre- 
komorskimi državami. 

Čeprav je njihova sestava v 
glavnem nezadovoljiva (za 
zdaj jih je največ s področja 
gradbeništva, majhno število 
pa s področja predelovalne 
industrije), je delovanje me- 
šanih podjetij zelo dobro. Pri- 

našajo raznovrstna investi- 
cijska sodelovanja, gradijo 
pomembne infrastrukturne 
industrijske objekte, s tem 
da prenašajo našo tehnologi- 
jo in znanje. Razen tega pred- 
stavlja izvoa blaga in uslug 
prek takšnih podjetij po- 
membno postavko rasti. Taka 
je bilo, na primer • v letih 
1974 in 1975 več kot 20 od- 
stotkov našega izvoza realizi- 
ranega prek teh podjetij. 

Kar zadeva dolgoročne pro- 
izvodne kooperacije med na- 
šim gospodarstvom in gospo- 
darstvom v razvoju, nd bil« 
v zadnjih osmih letih nareje- 
nega skoraj nič.. V tem ob- 
dobju je bila sklenjena sa- 
mo ena pogodba (medtem 
ko je bilo z ostalimi država- 
mi sklenjeno 469 pogodb). 

USPEŠNO SODELOVANJE V KMETIJSTVU 
Na področju kmetijstva so 

bili v zadnjih letih doseženi 
pomembni uspehi, čeprav še 
niso izkoriščene vse ugodne 
možnosti. Zgrajeni so bili ve- 
liki namakalni sistemi v Pe- 
ruju, Maroku, Iranu ter aku- 
mulacije in črpalne postaje za 
namakanje v Libiji, Tunisu, 
Egiptu in vrsti drugih držav. 
Zgrajenih je tisoč farm v Li- 
biji s popolno infrastruktu- 
ro, v nekaterih državah pa je 
bila opravljena toboljšava pu- 
ščavskega in slanega zemljiš- 
ča. 

Zanimivo je, da vlade teh 
držav ponujajo takšne posle 

z direktno pogodbo, saj smo 
edina država na svetu, ki 
ima razvito obliko agroindu- 
strijske organizacije za pro- 
izvodnjo hrane. Večina dr- 
žav v razvoju ponuja sodelo- 
vanje na področju kmetijs- 
tva, zasnovano na načelu sku- 
pnih vlaganj. 

Kar zadeva turizem za adaj 
ni ustreznih oblik ustreznega 
takšnega sodelovanja z nobe- 
no od teh držav (razen ob- 
časno s Tunisom in Egiptom), 
čeprav obstajajo velike mo- 
žnosti za sodelovanje, pose- 
bej s sredozemskimi država- 
mi. 

NA PODROČJU FINANČNEGA SODELOVANJA — 
ZAČETNI USPEHI 

Na področju razvoja finan- 
čnega sodelovanja naših bank 
s finančnimi institucijami po- 
sameanih držav v razvoju, so 
bili doseženi zajetni uspehi. 

Najpogostejša in najbolj 
stvarna oblika našega finan- 
čnega sodelovanja s temi dr- 
žavami je prodaja na kredit 
in tO pod ugodnimi pogoji 
(45 odstotkov so meddržavni, 
55 odstotkov pa komercialni 
krediti). Po podatkih iz leta 
1975 se 75 odstotkov skupne- 
ga izvoza na kredit nanaša na 
države v razvoju. V obdob- 
ji od leta 1958 do 1975 je 
skupna vrednost sklenjenih 
pogodb dosegla vrednost ok- 
rog 2 milijardi dolarjev, pri 
čemer je imel kreditirani del 
izvoza vrednost milijardo in 
300 milijonov dolarjev. Ven- 
dar J« nezadovoljivo to, da j« 

bil največji del kredita anga- 
žiran za dve ali tri držav«. 
To vrsto sodelovanja spre. 
mljajo tudi določeni proble- 
mi. To so predvsem težave 
v plačilni bilanci držav v ra- 
zvoju, velika zadolženost » 
tujini, konjunktura na svetov- 
nem tržišču, premajhno anga- 
žiranje tujih sredstev za eko- 
nomski razvoj držav v razvo- 
ju. 

Razen tega je čutiti pomaj- 
kanje finančnih sredstev za 
kreditiranje izvoza blaga iiro. 
ke porabe opreme in izvaja- 
nja investicijskih del. Naši 
kreditni pogoji, čeprav zado- 
voljivi, največkrat niso kon- 
kurentni raznim skladom ras. 
vitih zahodnih držav za po- 
moč državam v razvoju, kot 
tudi ne kreditnim pogojem 
vzhodnoevropeklh držav to 
LH Kitajski. 
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ZNANSTVENO-TEHNIČNO SODELOVANJE 
JE ŠE SKROMNO 

Znanstveno-tehnično sodelo- 
vanje se uresničuje s prek 80 
državami v razvoju, posebno 
z državami afriškega področ- 
ja. V kakovostnem smislu bi 
to sodelovanje lahko ocenili 
ugodno, pri povečanju raz- 

novrstnosti pa so uspehi Se 
skromni. 

Trenutno dela v 28 državah 
v razvoju okrog 2000 naših 
strokovnjakov. Vendar pa Jo 
nezadovoljiva struktura nji- 
koviih poklicev. Od skupnega 

števila j« prek 87 odstotkov 
zdravstvenih delavceiv, 13 od- 
stotkov pa je vseh ostalih 
strok. To pomeni, da se re- 
lativno majhno število stro- 
kovnjakov neposredno anga- 
žira pri razvijanju ekonom- 
skega sodelovanja z država- 
mi v raavoju. 

Na naših fakultetah, višjih 
ta srednjih šolah se j« ▼ le- 

tu 1976 šolalo blizu 1500 šti- 
pendistov iz teh dežel. 

Ena pomembnih oblik znan- 
stveno-tehničnega sodelova- 
nja so konzultacijske misije. 
Njihovo število stalno naraš- 
ča. V letu 1976 je bilo v dr- 
žave v razvoju poslanih 49 
takšnih misij, kar je v pri- 
meru z letam prej povečanje 
za 88,5 odstotka. 

OBČUTNO ZMANJŠANJE OBSEGA 

STANOVANJSKE GRADITVE 

# V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo zgrajeno 11 odstotkov stanovanj 
manj kot v istem obdobju leta 1976 

A Cene stanovanj še naprej pospešeno rastejo 

# Nujno bo treba sprožiti vprašanje moralne, materialne in politične odgovornosti 
vseh udeležencev in nosilcev stanovanjske graditve 

Zmanjšan obseg družbene 
stanovanjske graditve v pr- 
vih šestih mesecih letošnjega 
leta kaže, da ta zastoj lahko 
poimemi vprašanje realizacije 
obsega graditve družbenih 
stanovanj v letu 1977. To 
Je mnenje koordinacijskega 
odbora Zvezne konference 

Pri izvajanju programa gra- 
ditve družbenih stanovanj v 
letu 1977, je podčrtano v In- 
formaciji, se ne uresničujejo 
dosledno stališča posvetova- 
nja o aktualnih idejnopolitji- 
nih vprašanjih glede uresni- 
čevanja stanovanjske politike 
in s stanovanj ter razvoja 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem po- 
dročju, ki je bil novembra 
leta 1976 v organizaciji Iz- 
vršnega komiteja predsedstva 
CK ZKJ, predsedstva Zvezne 
konference SZDLJ to pred- 
sedstva sveta Zveze sdmdiika- 
tov. Zaradi tega je treba po- 
spešiti družbeno aktivnost za 
Izvajanje teh stališč v vseh 
okoljih in v zvezi a uporabo 
Zaklona o združenem delu, 

SZDLJ za stanovanjsko po- 
litiko, ki je načeto v Infor- 
maciji o neikaterih aktualnih 
vprašanjih realizacije progra- 
ma stanovanjske graditve v 
letu 1977. Informacija je bi- 
la poslana vsem delegatom 
v Skupščini SFRJ. 

ki vsebuje institucionalne te- 
melje za uresničevanje stano- 
vanjske politike na samo- 
upravnih temefljiih. 

Po podatkih Zveznega za- 
voda za statistiko je bilo v 
prvih šestih mesecih lani v 
družbeni stanovanjski gra- 
ditvi zgrajenih 14.578 stano- 
vanj,, kar je 11 odstotkov 
manj kot v istem obdobju 
leto prej. Istočasno je bilo 
konec junija nedograjenih 
90.821 družbenih stanovanj, 
ali 4 odstotke manj kot leto 
dni prej. 

Dinamika družbene gradnje 
se zelo razlikuje po republi 
kah in pokrajinah. Na Hrvat- 
skem so na primeir zgradili 
za 80 odstotkov več družbe- 
nih stanovanj, v Makedoniji 

za 17 odstotkov, medtem ko 
je največje zmanjšanje gra 
ditve obsega zabeleženo na 
Kosovem — 63 odstotkov in 
na ožjem teritoriju Sibije — 
52 odstotkov. Nekoliko manj- 
ši obseg graditve je tuidi v 
Vojvodini — 27 in v Slove- 
niji — 17 odstotkov. 

Po podatkih stalne konfe- 
rence mest Jugoslavije je 
očiten neizenačen obseg gra- 
ditve v posameznih republi- 
ških in pokrajinskih sredi- 
ščih, ožinama na največjih 
stanovanjskih gradišč'Jh. V 
petih od osmih središč je 
očitno večje število zgrajenih 
družbenih stanovanj kot pred 
letam dni. V tem je na pr- 
vem mestu Sarajevo s 93 od- 
stotki več stanovanj, Pri- 
ština z 79 odstotki in Zagreb 
z 59 odstotki. V Ljiuibljiani je 
bilo zgrajenih za 37 odstot- 
kov manj stanovanj, v Skop- 
ju 23 in v Beogradu za 17 
odstotkov manj. 

Pri oceni trenutnega sta- 
nja na področju stanovanj- 

Po mnenju koordinacij site- 
ga odbora Zvezne konferen- 
ce SZDLJ za stanovanjsko 
politiko je cela vrsta vzro- 
kov za zaostajanje družbene 
stanovanjske graditve za pla- 
ni ta predvidevanji za leto 
1877. 

V Informaciji > predvsem 

sike gradnje je treba imeti 
pred seboj dejstvo, da je 
največje število stanovanj na- 
vadno zgrajenih, ali jih za- 
čnejo graditi prav v drugi 
polovici leta. Prav tako s 
temi kazalci največkrat niso 
zajeta vsa zgrajena stanova- 
nja zaradi tega, ker službe 
za prevzem zgrajenih stano- 
vanj največkrat nimajo mož- 
nosti, da ob pravem času za- 
ključijo postopek pri tehnič- 
nem prevzemanju. To se je 
posebej pokazalo v Beogra- 
du, Skopju in Prištini. Za- 
radi tega v glavnih mestih 
lahko pričakujemo uresniči- 
tev načrtovanega števila sta- 
novanj, čeprav v neikaterih 
mestih ni izključena možnost 
določenega zmanjšanja zara- 
di zamujanja pri tavajanju 
del na komunalnih objektih. 

Podatki o zasebni stano- 
vanjski gradnji za zdaj še 
niso na razpolago, vendar po 
podatkih iz neikaterih občin 
in republik laihiko sklepamo, 
da tudi ta precej zaostaja za 
predvidevanji. 

ugotovljena premajhna aktiv- 
nost družbenopolitičnih orga- 
nizacij, udeležencev v stano- 
vanjski graditvi, nosilcev sta* 
novanjske politike to družbe- 
nopolitičnih skupnosti pri iz- 
vajanju stališč prej omenje- 
nega posvetovanja. Posebej 
počasi m uresničuj# tista 

S INFORMACIJA ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ • 
• O NEKATERIH AKTUALNIH PROBLEMIH * 
S URESNIČEVANJA PROGRAMA STANOVANJSKE g 
S GRADITVE V LETU 1977 • 

V ŠESTIH MESECIH JE BILO V DRŽAVI 
ZGRAJENIH 14.578 STANOVANJ 

VZROKI ZAOSTAJANJA STANOVANJSKE GRADNJE 
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staliSča, ki se nanašajo na ra- 
cioinaliizaoijo celotne stano- 
vanjske gradnje. Posledica 
tega je, da ni zagotovljeno 
neposredno samoupravno od- 
ločanje delavcev, in da ni 
dovolj družbenega vpliva na 
uresničevanje programirane 
stanovanjske graditve, na ra- 
cionalizacijo in industrializar 
cijo graditve ter na cene sta- 
novanj. 

Stanovanjske samoupravne 
Interesne skupnosti še ne 
opravljajo svoje funkcije v 
polni meri pri stanovanjski 
graditvi, še vedno niso po- 
stale mesto za enakopravno 
dogovarjanje in samoupravno 
sporazumevanje, tesnejše so- 
delovanje in povezanost vseh 
udeležencev v graditvi in bo- 

dočih uporabnikov stanovanj. 
V Informaciji je prav tako 

podčrtano, da se v praksi 
počasi izvajajo posamezne 
določbe Zakona o združenem 
delu, kar vpliva na počas- 
nejši razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odno- 
sov na stanovanjskem po- 
dročju. 

Eden pogostih vzrokov za- 
mujanja v gradnji in nespo- 
štovanja rokov in dogovorov 
so tudi nepravočasno pri- 
pravljena gradbena zemlji- 
šča, zamujanja pri izdelavi 
projektne dokutnentaciije, za- 
ostajanje pri zaključnih de- 
lih, zlasti inštalacijskih, kot 
tudi angažiranje dela grad- 
benih zmogljivosti za gradi- 
tev velikih gospodarskih ob- 
jektov doma in v tujini. 

VELIKO ŠTEVILO STANOVANJ ZA TRŽIŠČE 
Posamezni graditelji še na- 

prej narekujejo dinamiko 
graditve, roke dograditve sta- 
novanj, pogoje prodaje in 
podobno, oziroma se še na- 
prej obnašajo izolirano v 
primerjavi z drugiimi udele- 
ženci v stanovanjiski graditvi. 
Posledica tega je nadaljeva- 
nje graditve velikega števila 
stanovanj za trg, kar uporab- 
nike stanovanj postavlja v 
neugoden položaj (od vseh 
zgrajenih družbenih stano- 
vanj v prvem polietjiu letos 

je bilo 70 odstotkov zgraje- 
nih za trg). 

Občasno pomanjkanje ne- 
katerih gradbenih materialov, 
posebej cementa, se je v pol- 
ni gradbeni sezoni obdutno 
odražalo na družbeni in za- 
sebni graditvi stanovanj. 

V Informaciji je ugotovlje- 
no, da se cene stanovanj še 
naprej dvigajo in to z ne- 
zmanjšanim tempom, pri tem 
pa požirajo že tako omejena 
namenska sredstva in se ta- 

ko zmanjšuje obseg skupn« 
stanovanjske graditve. Obsto- 
ječi družbeni dogovor o ra- 
cionalizaciji stanovanjske gra- 
ditve še nima funkcije usmer- 

jene stanovanjske graditve, 
njegovo izvajanje očitno za- 
ostaja za predvidevanji, kai 
direktno vpliva na stanje na 
tem pomembnem področju. 

nujna je širša družbena akcija 
V taikšnih razmerah, ko je 

vprašljiva letna realizacija 
planiranega števila zgrajenih 
stanovanj in začetek graditve 
novih, je koordinacijski od- 
bor ugotovil, da so osnove 
za odpravljanje takšnega sta- 
nja in izvajanja sprejete po- 
litike vsebovane v stališčih 
posvetovanja, ki je bil no- 
vembra leta 1976. Treba bo 
pospešiti široko družbeno 
akcijo. Glede na to bo treba 
v vsaiki stanovanjski interesni 
skupnosti zagotoviti sprem- 
ljanje uresničevanja načrto- 
vane stanovanjske graditve 
in prevzetih obveznosti vseh 
udeležencev y stanovanjski 
graditvi. 

Ocenjujoč, da je nezado- 
voljiva dinamika stanovanj- 
ske graditve v letu 1977 
rezultat počasnega razvoja 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stano- 
vanjski graditvi, je bil odbor 
mnenja, da je nujno zagoto- 
viti odločanje delovnih ljudi 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, hišnih 

svetih in na zborih stanoval- 
cev o vseh bistvenih vpra- 
šanjih stanovanjske politike. 

V Informaciji je posveče- 
na pozornost tudi vprašanju 
odgovornosti za neuresniče- 
vanje dogovorjene in spre- 
jete politike. Nujno bo v vseh 
občinah v okviru Socialistič- 
ne zveze, na osnovi predhod- 
ne analize stanja, sprožiti 
vprašanje moralne, material, 
ne in politične odgovornosti 
vseh udeležencev v stanovanj- 
ski graditvi in vseh nosilcev 
stanovanjske politike za ures- 
ničevanje planiranih obvezno- 
sti, družbenih dogovorov, 
sporazumov in nalog iz nji- 
hove pristojnosti. 

Da bi dosegli zadovoljiva 
uspehe v družbeni stanovanj- 
ski graditvi, bo treba doseči 
polno koordinacijo na samo- 
upravnih temeljih vseh ude- 
ležencev v graditvi, posebej 
v občinah, v okviru samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, kot tudi hitrejše izvaja- 
nje družbenega dogovora a 
racionalizaciji stanovamjsk« 
gradnje. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

NA PODROČJU SISTEMA IN POLITIKE CEN SO V 

BISTVU OHRANJENI STARI ODNOSI  

• ?el° Pe more prevzeti ene od temeljnih funkcij v procesu družbene 

za 7s n H c tn 11!" PN razvi,anJ" dohodkovnih odnosov, saj državni organi določajo cene za 75 odstotkov vrednosti družbenega proizvoda 

P°t
l0lai sosP°darstva v Pumami delitvi je temeljno vprašanje, o katerem bo potrebno spregovoriti in po razpravi določiti smeri delovanja 

Z !;a , ,°|
no.m„ski P°ložaj združenega dela še odločilno vplivajo ukrepi federacije 

9 Zaskrbljujoči pojavi pri zapiranju enotnega jugoslovanskega trga 

Odbor Zbora republik in 
pokrajin za tržišče in cene je 
junija oblikoval nekaj delov- 
nih skupin, ki so morale pro- 
učiti najpomembnejša vpraša- 
nja na področju tržišča in 
cen. Delovne skupine so se 
pogovarjale v organizacijah 
Bdruženeiga dela, druižbeno-po- 

litičnih skupnostih in v več- 
jih potrošniških središčih v 
vseh republika in pokrajinah 
o vprašanjih, pomembnih za 
razvoj samoupravnih odno- 
sov, o združevanju dela in 
sredstev, o pogojih gospo- 
darjenja, uresničevanju raz- 

vojne politike in o ohranja- 
nju življenjskega standarda 
delovnih ljudi. 

Po teh posvetih so delovne 
skupine pripravile obširno In- 
formacijo o pogovorih, na ka- 
terih so osvetlili pereča vpra- 
fcanja na področju tržiiča in 

cen. V sačetku oktobra Je 
Odbor za tržišče in cene ob- 
ravnaval to informacijo in 
poudaril pomen vseh razgo- 
vorov, ki so prinesli veliko 
podatkov, predlogov, pri- 
pomb in ocen, ki jih bodo 
morali upoštevati zvezni or- 
gani. 
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EKONOMSKI POLOŽAJ GOSPODARSTVA 
V PRIMARNI DELITVI 

Informacija ocenjuje, da je 
temeljno vprašanje, o kate- 
rem bo potrebno spregovori- 
ti in po razpravi določiti 
smeri delovanja, ekonomski 
položaj gospodarstva v pri- 
marni delitvi. Čimprej bo po- 
trebno sprejeti tudi zakon o 
temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen. Prav ta za- 
kon bo namreč pogoj za ure- 
janje odnosov na tem področ- 
ju, na temelju socialističnih 
tržnih zakonitosti. Sedanji si- 
stem in politika cen, ki se 
uporabljata v praksi, nista ne, 
kakor poudarja Informacija, 
odiraz dogovorjenega sistema 
to leta 1971, in prav tako ne 
vsebujeta elementov sistema, 
ki bi bili v skladu z načeli 
Ustave In z Zakonom o zdru- 
ženem delu. V primarni de- 
litvi so odnosi tudi zdaj še 
vse preveč pod vplivom dr- 

žavnih organov in administri- 
ranja. . 

Razgovori so opozorili tu- 
di na slabšanje ekonomskega 
položaja gospodarstva. Vzro- 
ki za to so v poglabljanju 
disparitatete cen, v različnih 
režimih oblikovanja cen v ok- 
virih posameznih reproduk- 
cijskih celot, v visokih carin- 
skih obremenitvah, dispariteti 
uvoznih in izvoznih cen, ote- 
ženih pogojih oskrbovanja s 
surovinami in reprodukcij- 
skim materialom, v poslab- 
šanju pogojev za prodajo 
proizvodov na svetovnem tr- 
žišču, v nedoslednosti pri za- 
ščiti domače proizvodnje itd. 
Mimo teiga prihaja tudi do 
slabšanja odnosov pri delitvi 
znotraj organizacij združene- 
ga dela, kar Škodljivo vpliva 
na izločanje v poslovne skla- 
de. 

SISTEM IN POLITIKA CEN 

Na področju sistema in po- 
litike cen je bilo doslej, ka- 
kor omenja Informacija, naj- 
manj storjenega za uresniče- 
vanje novih družbeno-ekonom- 
Bkih odnosov na temeljih Us- 
tave in Zakona o združenem 
delu. Ohranjeni so stari od- 
nosi, pri katerih cene za 75 
odstotkov vrednosti družbene- 
ga proizvoda določajo držav- 
ni organi. Združeno delo ta- 
ko ne more prevzeti ene od 
temeljnih funkcij v procesu 
družbene reprodukcije in pri 
razvijanju dohodkovnih od- 
nosov. Pri sedanjem sistemu 
oblikovanja cen, usklajeva- 
nje cen za znatno število pro- 
izvodov poteka na temelju sa- 
moupravnih sporazumov, ki 
bo podivrženi soglasju držav- 
nih organov za cene. Posto- 
pek za dajanje soglasij pa 
včasih traja tudi dalj kot 
čest mesecev. Pri tem pa za- 
htevke zsa usklajevanje cen 
zadržujejo do zadnjega dne 
roka, v katerem morajo kon- 
čati postopek. 

Razgovori so poudarili, da 
morajo državni organi spo- 
štovati samoupravno spora- 
zumevanje. Dajati morajo so- 
glasja za sklenitev ustreznih 
samoupravnih sporazumov, 
saj le na ta način ne bo pri- 
šlo še do povečanja teh pro- 
blemov. Prav tako moramo 
čimprej dobiiti zakon o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen, In sprejeti vse 
ustrezno ukrepe, s katerimi 
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verižno spreminjanje cen. Ta 
analiza mora vsebovati tudi 
podatke o dispariteti cen pro- 

izvodov posebnega pomena, 
kakor tudi o dispariteti izvo- 
znih in uvoznih cen. 

VPLIV UKREPOV FEDERACIJE NA EKONOMSKI 
POLOŽAJ ZDRUŽENEGA DELA 

bodo na Združeno delo prene- 
sena vsa pooblastila pri obli- 
kovanju cen. 

Zaradi uresničitve teh ciljev 
so udeleženci razgovorov 
predlagali več rešitev. Zavze- 
li so se, naj oblikovanje cen 
poteka v skladu z dogovorje- 
nimi opredelitvami razvojne 
politike. S tem se bo zagoto- 
vilo izvajanje določenih me- 
hanizmov za oblikovanje cen 
na posameznih področjih vse 
dotlej, dokler ne bosta dolo- 
čena nov sistem in politika 
cen. Prav tako so predlagali, 
naj se uporablja, v okviru re- 
produkcijskih celot, enak re- 
žim za oblikovanje cen. Or- 
ganizacijam združenega dela 
v okviru reprodukcijskih ce- 
lot pa se naj prepusti ob- 
likovanju cen po samouprav- 
nih sporazumih. Cene za 
enake proizvode, ki imajo bu- 
di enako kakovost, se naj ta- 
ko oblikujejo s samouprav- 
nimi sporazumi v gospodar- 
ski panogi. Liberalizirane pa 
naj bi taile po drugi strani 
cene za biste proizvode, ka- 
terih proizvodnja temelji 
na uvoeni substanci. 

Informacija prinaša pred- 
log, naj bi ponovno, tako kot 
leta 19)55, izvedli reformo o 
odnosih cen na temelju dogo- 
vorjenih meril. Organi fede- 
racije pa naj pripravijo ana- 
liao o možnostih sprostitve 
cen za tiste proizvode, pri 
katerih nI večje bojazni za 

Federacija, glede na velike 
pristojnosti pri urejanju si- 
stema gospodarjenja in zara- 
di pooblastil na vseh podro- 
čjih ekonomske politike, še 
vedno odločilno vpliva na 
ekonomski položaj združene- 
ga dela. Pooblastila, ki jih 
ima federacija pri določanju 
cen, odmerjajo, na področju 
tržišča in cen, zelo malo pro- 
stora združenemu delu. 

Ukrepi kreditne po- 
litike močno vplivajo na po- 
ložaj gospodarstva. S« pose- 

PRESKRBA SUROVIN IN 
MATERIALA 

Vsi ti problemi, kakor po- 
ve Informacija, so povezani 
z zagotavljanjem deviznih 
sredstev, pravočasnim izdaja- 
njem uvoznih dovoljenj, zaš- 
čito domače proizvodnje, z gi- 
banjem cen itd. Bistven po- 
men za preskrbo surovin m 
reprodukcijskega materiala 
imajo tudi: določanje materi- 
alnih bilanc, sklepanje samo- 
upravnih sporazumov v ok- 
viru reprodukcijskih celot in 
v širšem obsegu, kakor tudi 

DELOVANJE ENOTNEGA 
TRGA 

Vprašanja, povezana z za- 
gotavljanjem enotnega jugo- 
slovanskega trga, so pogoje- 
na z delovanjem celotnega go- 
spodarskega sistema na novih 
dohodkovnih odnosih in s 
prenašanjem pravic pri odlo- 
čanju o vseh procesih druž- 
bene reprodukcije na združe- 
no delo. Toda, kakor so pou- 
darili na posvetih, prihaja do 
zaskrbljujočih pojavov in te- 
ženj, s kaJterimi žele nekate- 
ri zapirati tržišča. Ali pa us- 
tvariti velike, vertikalno pove- 
zane sisteme, ki zajemajo več 
dejavnosti, s katerimi bi iz- 
ključili določena tržišča za 
vse tiste organizacije združe- 
nega dela, ki niso povezane v 
te sisteme. Mirno tega so bili 
oblikovani tudi horizontalni 
sistemi velikih trgovskih or- 
ganizacij za bo, da bi si us- 

bej v primerih zmanjševanja 
akumulativnosti zaradi neu- 
godnih odnosov v primarni in 
sekundarni delitvi dohodka. 

Potrebno je zagotoviti take 
pogoje, poudaja Informacija, 
da bo gospodarski sistem de- 
loval kot rezultat samouprav- 
nega sporazumevanja združe- 
nega dela s čimmanjšo inter- 
vencijo državnih organov. 
Preprečiti pa je tudi treba od- 
večno adminisbriranje na pod- 
ročju cen. 

REPRODUKCIJSKEGA 

izpolnjevanje obveznosti iz 
teh sporazumov. 

V besedilu Informacije je 
poudarjeno, da prepoved uvo- 
za nujnih surovin in repro- 
dukcijskega materiala sprav- 
lja pod vprašaj proizvodni 
proces in izpolnjevanje po- 
godbenih obveznosti do tujih 
partnerjev. Udeleženci razgo- 
vorov so opozorili prav tako 
na še vedno prisotno dispari- 
teto cen med surovinami in 
končnimi proizvodi. 

JUGOSLOVANSKEGA 

tvarile monopolni položaj na 
tržišču in diktirale pogoje 
proizvodnim organizacijam. 

Posamezne proizvode, ome- 
nja Informacija, je mogoča 
plasirati samo na določena tr- 
žišča. Prodaja deficitarnih 
proizvodov pa je pogosto po- 
gojena z vezano trgovin — s 
prodajo ali z nakupom druge- 
ga blaga, ki ne sodi med de- 
ficitarno. V avezi s tem so 
na razgovorih spregovorili tu- 
di o potrošniških posojilih. 
Menili so, da pri politiki teh 
posojil ne bi smela veljati 
dva sistema: kreditiranje pre- 
ko trgovinskih in proizvodnih 
organizacij. Vsa potrošniška 
posojila naj bi dajale banke, 
tako da bi občani brez ome- 
jitev lahko kupovali posamez- 
ne proizvode. 
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GIBANJE ŽIVLJENJSKIH 
Gibajte cen kmetijsko-pre 

hrambenih proizvodov, ko- 
munalnih storitev in trajnih 
potrošniških dobrin vpliva tu- 
di na gibanje življenjskih stra 
Skov. Toda, Informacija ugo- 
tavlja, da se ta gibanja na 
kmetij skoprehrambenih po- 
dročjih ne razlikujejo dosti 
od gibanj na tistih področjih, 
kjer ta proizvodnja zaradi ob- 
jektivnih vzrokov nazaduje. 

STROŠKOV 
Na posvetih so povedali ved 

različnih mnenj o dinamika 
gibanja življenjskih stroškov 
do konca leta. Slišati je bilo 
tako oceno o umiritvi teh 
stroškov, kakor tuidi mnenje, 
da bo njihova rast znatno viš- 
ja od predvidene. Nujno je 
zaradi tega potrebno sprejeti 
ukrepe za uresničevanje dogo- 
vorjene politike oen, rast pro- 
duktivnosti dela, povezovanje 
proizvodnje s trgovino itd. 

PRESKRBA TRŽIŠČA S KMETIJSKIMI IN 
PREHRAMBENIMI PROIZVODI 

V različnih sredinah ta pro- sjrano preskrbo, drugje s po- 
blem rešujejo, na zelo različ- močjo velikih tržnic, s po- 
ne načine. Ponekod a organi- slovnimi skupnostmi za posa- 

mezna vrste proizvodov, s 
sklepanjem družbenih dogo- 
vorov o organiziranju pre- 
skrbe ali pa z oblikovanjem 
skladov dodatnih sredstev za 
raaširjanja proizvodnje, za 
regrese in premije. 

Na pogovorih so udeležen- 
ci opozorili na velik pomen 
sdruževanja in organiziranja 
individualnih kmetijskih pro 
izvajalcev kakor tudi na po- 
membnost njihovega povezo- 
vanja z družbenim sektorjem. 

POVEZOVANJE PROIZVODNJE S TRGOVINO 
Informacija posebej ome- 

nja, da v praksi prihaja do 
različnih načinov povezovanja 
proizvodnih s trgovinskimi or- 
ganizacijami. Ponekod sodelu- 
jejo pri skupaj ustvarjenem 
dohodku, drugje pa v okviru 
kupoprodajnih odnosov. Prvo 
obliko povezovajna otežujejo 
sedanji odnosi pri oblikovar 
nju oen, saj je večji del pro- 

izvodov podvržen diružben» 
mu nadzora cen. 

Glede na pomen povezova> 
nja teh dveh področij združe 
nega dela, Informacija predla 
ga, naj bi to povezovanje gle 
dali kot trajen proces, saj b« 
v praksi prihajalo do različ 
nih oblik, ki bodo prispeval« 
k premagovanju sedamjegj 
položaja. 

POČASNO ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV 

V RAZVOJNE PROGRAME NA MANJ RAZVITIH 

PODROČJIH 

• Združevanje dela in sredstev iz dela sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih področij, ni zadovoljivo 

nnH6!?" 2druževJni®' de,a in sredstev, vendar gre uresničevanje počasi predvsem na področju prometa, financ in družbenih dejavnosti 

® V vseh republikah in pokrajinah je bila izražena pripravljenost organizacij 
združenega dela za združevanje dela in sredstev 

• V praksi prevladuje vloga prometnih organizacij in njihova nepovezanost 
s proizvajalci, kar zavira uresničevanje Zakona o združenem delu 

Delegati v Odboru Zbora 
republik in pokrajin za vpra- 
šanja razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin so pregle- 
dali in sprejeli na seji, ki je 
bila 22. septembra 1977, Poro- 
čilo delovnih skupin tega Od- 
bora, ki se nanaša na združe- 
vanje dela in sredstev temelj, 
nih organizacij in skupna vla- 
ganja, v skladu z Zakonom o 
stalnih sredstvih Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin. 

Na seji je bilo ocenjeno, da 

Temeljna tema razgovorov, 
ki so jih imele delovne sku- 
pine po republikah in pokra- 
jinah, se je nanašala na ure- 
sničevanje možnosti, predvi- 
dene v Zakonu o stalnih sred- 
stvih Sklada federacije za 

so bili razgovori, ki so jih 
imele delovne skupine v re- 
publikah in pokrajinah, ozi- 
roma v izvršnih svetih skupš- 
čin, gospodarskih zbornicah 
in temeljnih organizacijah 
združenega dela, zelo korist- 
ni in uspešni ter je bil spre- 
jet sklep, da bo treba s tak- 
šno prakso nadaljevati. 

Razgovori, je bilo ugotov- 
ljeno na seji, so spodbudili 
temeljne organizacije v re- 
publikah in pokrajinah k hi- 
trejšemu in učinkovitejšemu 
iskanju rešitev pri oživljanju 
procesa združevanja dela in 
sredstev. 

kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in pokrajin, da 
se del stalnih sredstev Skla- 
da federacije (od 20 odstot- 
kov) realtaira t samouprav- 
nim Kiruževanjam dela in 

sredstev ter skupnim vlaga- 
njem v razvojne programe na 
teh področjih. Takšen način 
plačevanja sredstev Sklada 
federacije, kot novost, naj bi 
prispeval k hitrejši utrditvi 
sistema razširjenje reproduk- 
cije in dohodkovnih odnosov, 
v skladu z Ustavo in Zako- 
nom o združenem delu in 
močnejšim združenim povezo- 
vanjem gospodarskih subjek- 
tov z razvitih in manj razvi- 
tih področjih. 

. V Poročilu delovne skupi- 
ne je podčrtano, da se je 
združevanje kot proces za- 
čelo, da pa je še mnogo po- 

časnosti pri uresničevanju, 
posebej na področjiu prome- 
ta, financ in družbenih de- 
javosti. Temeljni razlogi so, 
ker razvoj skupnih samo- 
upravnih odnosov ne ustre- 
za potrebam združenega de- 
la v gospodarstvu in zalite- 
vi, da le-to prevzame funkcije, 
ki so mu ž Ustavo in Zako« 
nom o združenem delu na- 
menjene. Razen tega so, vi- 
soka inflacija, slabitev aku- 
mulativne in reproduktivna 
sposobnosti gospodarstva ter 
vse večje obremenitve z za- 
konskimi in pogodbenimi ob- 
veznostmi, preprečevale več- 
jo medsebojno povezanost in 

PRIPRAVLJENOST ZA ZDRUŽEVANJE DELA 
IN SREDSTEV 

• POROČILO O ZDRUŽEVANJU DELA IN SRED- 
© STEV TER SKUPNIH VLAGANJIH, V SKLADU 
S z ZAKONOM o STALNIH SREDSTVIH SKLADA 
• FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 

RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN POKRAJIN 
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in organiziranost gospodar- 
stva na dohodkovnih odnosih. 

V vseh republikah in po- 
krajinah je bilo izraženo za- 
nimanje in pripravljenost 
združenega dela in družbeno- 
političnih organov za anga- 
žiranje pri združevanju dela 

in sredstev Sklada. Toda 
kljub temu v praksi doslej 
ni bil zabeležen noben pri- 
mer, da bi bila na teh te- 
meljih začeta vlaganja iz 
sredstev Sklada v programu 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih področij. . 

MEHANIČEN PRISTOP K ZDRUŽEVANJU 
DELA IN SREDSTEV 

PREMAJHNA OBVEŠČENOST O INVESTICIJSKIH 
PROJEKTIH 

V Poročilu je podčrtano, da 
je bil proces združevanja de- 
la in sredstev deloma zavrt 
tudi zaradi tega, ker niso 
bili pravočasno sprejeti 
predpisi o merilih in kriteri- 
jih za združevanje dela in 
sredstev na samoupravnih te- 
meljih in njihovem skupnem 
vlaganju v razvojne progra- 
me, v skladu z Zakonom o 
stalnih sredstvih Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin. 

Kadar je govor o kriteri- 
jih in merilih za združevanje 
dela in sredstev je velika ra- 
zlika v zanimanju med raz- 
vitimi in manj razvitimi po- 
dročji. Razvite republike se 
zanimajo pretežno za vlaga- 
nja v proizvodnjo surovin in 
energije, manj razviti pa za 
razvoj predelovalnih zmoglji- 
vosti. 

Obsežen problem, je pod- 
črtano v Poročilu, je obveš- 
čenost o investicijskih pro- 
jektih, ki so v gradnji oziro- 
ma katerih gradnja je pred- 
videna. Prav tako je prisoten 
problem neusklajene gradnje 
in podvajanja kapacitet, kar 
se kaže zaradi neusklajenega 
sodelovanja in delitve dela 

med organizacijami združene- 
ga dela. Poudarjen je tudi 
pojav zapiranja med repub- 
likami in pokrajinami, zara- 
di česar prihaja do slabega 
kroženja sredstev na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. 

Na zaviranje procesa zdru- 
ževanja dela im sredstev v 
okviru Sklada je vplivala tu- 
di premajhna obveščenost 
združenega dela. Večina orga- 
nizacij ni vedela, da je mo- 
goče združevati sredstva v 
okviru Sklada. 

V Poročilus:je. tudi ugotov- 
ljeno, da bi se morala Gos- 
podarska zbornica Jugoslavije 
organizirati tako, da bi 
spodbujala medrepubliško in 
pokrajinsko sodelovanje pri 
adruževamji' dela in sredstev 
organizacij združenega dela. 
Morala bi organizirati infor- 
mativno službo o združeva- 
nju dela in sredstev in o 
skupnih vlaganjih. V sodelo- 
vanju z republiškimi in po- 
kraj insikimi zbornicami, bi 
morala Gospodarska zborni- 
ca Jugoslavije proučiti zako- 
ne in doloobe repuMik in po- 
krajin o kriterijih in merilih 
za . adruževanje dela in sred- 
stev za usklajevanje dela pri 
tem. 

V Poročilu je poudarje- 
no, da je pristop k združe- 
vanju dela in sredstev preveč 
mehaničen, da bi bila dojeta 
vsebina in da ni bil izdelan 
mehanizem za izvajanje v 
praksi. Medtem, ko Sklad 
končuje svojo funkcijo z da- 
janjem kreditov, se s kon- 
ceptom adruževamja dela in 
sredstev, ki je zasnovan na 
Zakonu o združenem delu, 
razume aktiven odnos v ce- 
lotnem procesu reprodukcije 
na dohodkovnih odnosih. 
Treba pa bo pred vsem od- 
praviti skrb, da se bo z 
združevanjem dela in sredstev 
zmanjšal znesek sredstev, ki 
jih vlagajo v manj razvita 
področja. 

Kot vzrok premalo razvite- 
ga procesa združevanja dela 
in sredstev v okviru sredstev 

Sklada, je v Poročilu omenje- 
no tudi pomanjkanje dobrih 
programov, tehnologije, kad- 
rov in tržišča, ker brez tega 
ni učinkovitega vlaganja 
sredstev in produktivnosti de- 
la. 

V praksi še prevladuje vlo- 
ga prometnih organizacij in 
njihova nepovezanost s proiz- 
vajalci, posledica česar je po- 
časno uresničevanje Zakona o 
združenem delu. 

V Poročilu je podčrtano, da 
obstaja vrsta problemov, ki 
so pravne narave, ker se v 
praksi posamezne določbe Za- 
kona o stalnih sredstvih Skla- 
da Federacije za kreditiranja 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
pokrajin, različno razlagajo, 
nekatere pa so premalo ja- 
sne. 

DOSEDANJE IZKUŠNJE PRI ZDRUŽEVANJU 
Čeprav je bilo združevanje 

dela in sredstev v glavnem 
nezadovoljivo, so bili le do- 
seženi določeni stiki in pobu- 
de pri realizaciji skupnih in- 
vesticijskih programov in 
skupnih vlaganjih. Osnovne 
značilnosti sodelovanja so 
bile v tem, da se je odvijalo 
na osnovi kreditnih odnosov, 
mnogokrat z visokimi obre- 
stmi in kratkimi roki kredi- 
tov, kar je dajalo večji del do- 
hodka delovnim organizaci- 
jam. To je neugodno vplivalo 
na akumulativno in reproduk- 
tivno sposobnost gospodar- 
stva. 

Kooperantska razmerja in 
aranžmaji so biLi sklenjeni 
lažje s tujimi kot domačimi 
udeleženci. V Poročilu ja 
omenjen le en primer zdru- 
ževanja dela in sredstev mi- 
mo sredstev Sklada. To so 
delovne organizacije »Beo- 
gradske industrije piva« in 
»Trebjese« — Tovarne piva 
iz Nikšiča. V kratkem bo 
podpisan samoupravni spo- 
raautn o desetletnem sodelo- 
vanju in graditvi skupnih 
zmogljivosti za proizvodnjo 
bizmutavih soli v Prizrenu 
med »Lekom« iz Ljubljane in 
Trepčo ter »Fermakosom iz 
Prizrena. 
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