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Na osnovi 121. člena Zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, na 
osnovi Analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter prve ocene 
možnosti razvoja v letu 1979, ko tudi na osnovi razprav v 
organih in delovnih telesih Izvršnega sveta, daje Izvršni 
svet Skupščini SR Slovenije 

POROČILO 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 

Izteka se prva polovica obdobja izvajanja srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije, v katerem so se delovni ljudje 
in občani skupno dogovorili o temeljnih ciljih, nalogah in 
obveznostih v obdobju od leta 1976 do 1980 tako glede 
razvoja proizvajalnih sil kot tudi glede razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 je prvi petletni plan, katerega izvajanje sloni na 
ciljih in nalogah, za katere so se delovni ljudje in občani 
dogovorili in sporazumeli v dogovorih in samoupravnih spo- 
razumih o temeljih svojih planov. Družbeni plan poudarja 
zlasti naslednje temeljne cilje in naloge: 

- utrjevanje in vsestranski napredek v položaju delavca v 
združenem delu, zlasti intenziviranje procesov samouprav- 
nega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja ter zdru- 
ževanja dela in sredstev, izpopolnjevanje družbenoekonom- 
skih osnov procesa svobodne menjave dela, nadaljevanje 
bančne preobrazbe ter izpopolnjevanje sistema samouprav- 
nega planiranja, 

- stalno izboljševanje življenjske ravni delavcev in občanov 
ob poudarjeni krepitvi družbenega standarda, 

- stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kvalitetnih de- 
javnikov v gospodarjenju ob skladnejših odnosih v obsegu in 
strukturi proizvodnje in porabe, 

- spremembe v strukturi proizvodnje in investicij v smeri 
dogovorjenih prednostnih -nalog, zlasti na področju ener- 
getike in prometa, kmetijstva in živilstva, surovinskih dejav- 
nosti in proizvodnje reprodukcijskega materiala ter moder- 
nizacije tiste predelovalne industrije, ki ustreza sprejetim ra- 
zvojnim kriterijem, 

- izvajanje prednostnih nalog v družbenih dejavnostih, zla- 
sti na področju usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega 
dela, osnovnega zdravstvenega varstva in na nekaterih po- 
dročjih kulture, 

- nadaljnje vključevanje v mednarodno menjavo in 
izboljševanje plačilnobilančnega položaja republike s pove- 
čanjem izvoza blaga in storitev, z ustreznejšo regionalno 
usmeritvijo ter z zmanjševanjem uvozne odvisnosti, 

- krepitev akumulativne in reprodukcijske sposobnosti or- 
ganizacij združenega dela na osnovi povečane produktivnosti 
dela in uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi ob 
počasnejši rasti sredstev za kritje osebnih in skupnih potreb, 

- skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij v SR 
Sloveniji, smotrnejša uporaba prostora ter upoštevanje po- 
treb po zavarovanju in urejanju okolja, 

- izpopolnjevanje in dograjevanje družbenega sistema in- 
formiranja, ki naj prispeva k usposabljanju delavcev za uprav- 

ljanje s sredstvi družbene reprodukcije in za sodelovanje v 
procesu političnega odločanja ter družbenega planiranja. 

Uresničevanje teh ciljev daje celotnemu tekočemu pet- 
letnemu obdobju obeležje globokih družbenoekonomskih 
sprememb - pospešene samoupravne izgradnje institucij 
družbenoekonomskega sistema, vzpostavitve in krepitve no- 
vega samoupravnega položaja temeljne organizacije združe- 
nega dela in na tej osnovi kvalitativno novih odnosov v celotni 
družbeni reprodukciji, s čimer naj bi se odpravili vzroki in 
preseglo odtujevanje dohodka od tistih, ki ga ustvarjajo. 

Obdobje, v katerem smo sprejemali in začeli izvajati druž- 
beni plan, je obdobje intenzivnega uresničevanja ustave ter 
pripravljanja in izvajanja osnovnih sistemskih zakonov, s ka- 
terimi se urejajo osnovna področja družbene reprodukcije in 
ki uvajajo številne nove odnose, tako pri nadaljnjem razvoju 
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
kot tudi na vseh ostalih področjih družbenega življenja. 

S sprejemom zakona o združenem delu, zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije, temeljnih sistemskih zakonov s področja bančnega, 
kreditnega in monetarnega sistema, sistema ekonomskih od- 
nosov s tujino in deviznega sistema ter drugih sistemskih 
zakonov je v veliki meri dograjen ekonomski sistem, kar je 
odprlo in pospešilo procese v izgradnji socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov. Od osnovnih si- 
stemskih zakonov pa še niso sprejeti zakon o družbeni kon- 
troli cen, zakon o kompenzacijah in zakon o razširjeni repro- 
dukciji. Prav tako v okviru republike še nista sprejeta zakon o 
sistemu družbenega planiranja, ki bo zaokrožil sistemsko 
podlago samoupravnega družbenega planiranja ter zakon o 
svobodni menjavi dela, ki bo določal skupne osnove za svo- 
bodno menjavo dela in podal osnove za zagotavljanje sred- 
stev za razvoj družbenih dejavnosti, kot jih predvideva zakon 
o združenem delu. 

Celotna družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoeko- 
nomskih osnov samoupravnih odnosov je bila v prvih letih 
tekočega srednjeročnega plana usmerjena zlasti na nekatera 
najpomembnejša področja preobrazbe družbenih odnosov, 
kot so: uveljavljanje samoupravnega družbenega planiranja, 
uresničevanje dohodkovnih odnosov na vseh področjih in v 
vseh fazah družbene reprodukcije, zlasti še na področju 
ustvarjanja, pridobivanja in razporejanja dohodka, uresniče- 
vanje svobodne menjave dela, poglabljanje dohodkovnih od- 
nosov med proizvodnjo in trgovino, preobrazba bančništva in 
celotna samoupravna organiziranost na vseh področjih. 

Rezultati, ki so jih delavci dosegli v tem obdobju so dokaj 
različni, tako po izvirnosti v pristopu in intenzivnosti delova- 
nja pri spreminjanju družbenoekonomskih odnosov, kot po 
sposobnosti pri iskanju, razčlenitvi in uresničevanju teh spre- 
memb. 

V prvih dveh letih in pol so bili pri izvajanju družbenega 
plana in pri uveljavljanju samoupravnega družbenega planira- 
nja že doseženi pomembni uspehi, ki so rezultat prizadevanj 
za hitrejše razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v skladu z ustavo. Samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje o skupnih interesih: ciljih in nalogah, ki omo- 
goča usklajevanje ožjih in širših družbenih interesov na sa- 
moupravni osnovi, je zajelo množico nosilcev planiranja in 
kljub pomanjkljivostim predstavlja pomemben korak dalje k 
uveljavljanju samoupravnega planiranja, brez katerega ni 
moč razvijati samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in 
krepiti položaja delavcev v združenem delu kot odločilnega 
dejavnika razvoja. 
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Sprejeti samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih 
planov in plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti pa še niso v zadostni meri sred- 
stvo za celovito obvladovanje pogojev in tokov družbene 
reprodukcije. Planski dokumenti so po vsebini in kvaliteti zelo 
različni. V planih samoupravnih organizacih in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti niso dosledno in celovito upo- 
števani ekonomski, socialni, kulturni, prostorski, ekološki in 
drugi pogoji in osnove za ustvarjanje in pridobivanje do- 
hodka, kot tudi osnove za njegovo razporejanje na osebno, 
skupno in splošno porabo ter za sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove združenega dela in za rezerve. 

Z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1978 je Skupščina SR Slovenije zaostrila odgovor- 
nost poslovodnih, izvršilnih, strokovnih in političnih organov 
in organizacij za uveljavljanje samoupravnega sistema druž- 
benega planiranja in v zvezi s tem opredelila tudi konkretne 
naloge. Izvršni svet zaenkrat še ne razpolaga z novimi, si- 
stematsko zbranimi podatki o rezultatih te aktivnosti glede na 
tiste ob koncu lanskega leta, ko je bilo ugotovljeno, da 14% 
temeljnih organizacij in enovitih delovnih organizacij s po- 
dročja materialne proizvodnje še ni imelo srednjeročnega 
plana in kar 48% temeljnih organizacij svojih medsebojnih 
razvojnih interesov in obveznosti ni imelo zasnovanih na 
samoupravnih sporazumih o temeljih plana. Pogosto so plani 
formalni in nekonkretni akti ter neusklajeni s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov, na katerih bi morali sloneti. Na 
podlagi nekaterih novejših informacij pa Izvršni svet ugotav- 
lja, da se to stanje ne izboljšuje in da so še pogosta odstopa- 
nja od določil zakona glede predpisane vsebine plana in 
postopkov sprejemanja plana ter hkrati opozarja na formali- 
zme, nekonkretnosti in neusklajenosti planov in sporazumov. 
Ob reorganizacijah organizacij združenega dela . dovolj po- 
zornosti oblikovanju samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana in oblikovanju srednjeročnega plana, ki so temeljni 
samoupravni akti, s katerimi se urejajo medsebojni razvojni 
interesi in obveznosti. Še vedno obstajajo tudi večje delovne 
in sestavljene organizacije združenega dela, ki poslujejo brez 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 

Še vedno ni povsem presežen stari način obravnavanja in 
sprejemanja obveznosti iz samoupravnih sporazumov in do- 
govorov o temeljih planov, kar omejuje uresničevanje skupnih 
interesov in ciljev in enakopravnost delavcev pri delu in prido- 
bivanju dohodka ter vpliva na stabilnost gospodarstva. 

Izvršni svet ugotavlja, da v družbenih dejavnostih sprejema- 
nje srednjeročnih planov in njihovo vsklajevanje s samou- 
pravnimi sporazumi močno zaostaja. Samoupravne interesne 
skupnosti v republiki kot tudi v občinah doslej še vedno niso 
sprejele srednjeročnih planov do leta 1980, prav tako pa tudi 
temeljne organizacije in delovne organizacije v. teh dejav- 
nostih večinoma niso sprejele planov ali pa jih niso uskladile s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Na področju razporejanja dohodka nismo uspeli zagotoviti 
celovitega in sočasnega odločanja o zadovoljevanju osebnih, 
skupnih in splošnih družbenih potreb ter o sredstvih za raz- 
širitev materialne osnove dela in o sredstvih rezerv, kar one- 
mogoča uveljavljanje načela soodvisnosti med gibanjem do- 
hodka in vsemi nameni porabe. To skupaj s še premalo 
izdelanim sistemom ekonomske motivacije delavca za smo- 
trno upravljanje z družbenimi sredstvi povzroča neskladja v 
razvoju in stalne zahteve za povečevanje vseh oblik porabe 
nad ustvarjenim dohodkom ob' hkratnem zmanjševanju dela 
dohodka za vlaganje v razširitev materialne osnove dela. Ob 
tem so se tudi sredstva za osebne dohodke v mnogih primerih 
oblikovala ne glede na doseženi dohodek in bolj pod vplivom 
tekočih ekonomskih gibanj, zlasti rasti življenjskih stroškov, 
ter neodvisno od rezultatov dela in dosežene individualne in 
celotne družbene produktivnosti dela. Čeprav so delavci v 
nekaterih temeljnih organizacijah ravnali po načelu da se 
dohodek temeljne organizacije in osebni dohodek delavca 
oblikujeta iz živega in minulega dela, pa do večjih premikov še 
ni prišlo, kar je tudi ena temeljnih pomanjkljivosti samouprav- 
nih aktov. Pomembno pa je, .da, so v planskih dokumentih 
vendarle že opredeljene osnove in merila ustvarjanja in prido- 
bivanja in ne le razporejanja dohodka. 

Izvršni svet ugotavlja, da se pri uresničevanju ustavnih 
načel in določil zakona o združenem delu, ki urejajo delitev 
sredstev za osebne dohodke, vse bolj utrjuje spoznanje, da so 
predvsem delavci v temeljni organizaciji dolžni stalno dogra- 

jevati osnove in merila za vrednotenje delovnega prispevka 
posameznega delavca in produktivnosti dela temeljne organi- 
zacije ter jih dosledno uresničevati zato, da bi na tej osnovi 
nenehno naraščala produktivnost celotnega družbenega 
dela. V osnovah in merilih pa je še premalo konkretnih rešitev, 
ki bi delavca neposredno materialno in ustvarjalno spod- 
bujale za ekonomsko čimbolj racionalno združevanje in vla- 
ganje družbenih sredstev, in rešitev, s katerimi bi bila vzpo- 
stavljena večja odvisnost vedno večjega dela osebnega do- 
hodka od rezultatov, doseženih z gospodarjenjem z minulim 
delom. Prepočasi napredujemo pri neposrednem združevanju 
dela in sredstev družbene reproduckireprodukcije med po- 
dročji združenega dela, ki se medsebojno delovno, proiz- 
vodno in dohodkovno povezujejo. Delitvena razmerja, kot jih 
oblikujejo delavci v samoupravnih sporazumih, so še premalo 
skladna s planskimi dokumenti. Ustrezni sporazumi premalo 
odražajo razmerja med rastjo dohodka in čistega dohodka ter 
osebnih dohodkov. Zaradi vseh teh odklonov se uresničeva- 
nje načela delitve po rezultatih živega in minulega dela po- 
stavlja kot ena temeljnih prednostnih nalog. 

Pri uresničevanju svobodne menjave dela se na vseh rav- 
neh sicer pospešeno iščejo nove rešitve, ki naj prispevajo k 
hitrejšemu uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov med 
delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki njihovih stori- 
tev, venda pa je proces spreminjanja odnosov na teh področ- 
jih prepočasen. Samoupravni sporazumi o temeljih planov na 
področju družbenih dejavnosti so bili v združenem delu spre- 
jeti šele po tem, ko so bili že podpisani dogovori o temeljih 
planov v občinah in republiki. 

V postopku sprejemanja samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov, zlasti v občinah, so prisotne tendence po 
nekoliko drugačnem izoblikovanju prioritet, kot so bile dogo- 
vorjene v družbenem planu. Vzroki za to so med drugim tudi v 
še nerazviti svobodni menjavi dela in s tem tudi nezadostni 
motiviranosti za povečevanje družbene produktivnosti dela; 
zaradi tega dobivajo često prednost programi tistih družbenih 
dejavnosti irf storitev, ki izboljšujejo družbeni standard in 
socialno varnost. Take težnje tudi opozarjajo, da so vprašanja 
razvoja tehnologije, organizacije dela in izboljšanje kadrov- 
ske sestave pogosto izven vpliva samoupravljavcev in da 
odgovornost za te usmeritve često prepuščajo strokovnim in 
vodstvenim delavcem. 

Povečevanje obsega posameznih družbenih dejavnosti iz- 
nad predvidevanj je ponekod tudi posledica večjih investicij 
na osnovi samoprispevkov in drugega združevanja sredstev, 
ter večjih potreb zaradi ekstenzivnega zaposlovanja in s tem 
povezanih procesov urbanizacije. 

Postopek sprejemanja samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov je na vseh področjih družbenih dejavnosti zelo 
težaven in dolgotrajen. Vzrok temu leži v dejstvu, da samou- 
pravna organiziranost uporabnikov in izvajalcev pri uresniče- 
vanju novih družbenoekonomskih odnosov še ni dograjena 
do take mere, da bi omogočila čim neposrednejše sporazu- 
mevanje o medsebojnih pravicah, odgovornostih in obvezno- 
stih. Zato je prt sprejemanju samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov na področjih družbenih dejavnosti in dogovo- 
rov o temeljih planov v občinah (in na ravni republike) še 
vedno močno prisoten neposreden vpliv strokovnih služb 
samoupravnih interesnih skupnosti in občinskih koordinacij- 
skih teles, medtem ko je vloga delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela še premajhna. 

Izvršni svet ugotavlja, da celoten proces združevanja dela in 
sredstev še vedno v premajhni meri temelji na skupnih dol- 
goročnih ciljih in interesih. Ponekod še niso sklenjeni 
ustrezni samoupravni sporazumi o temeljih srednjeročnih 
planov sestavljenih organizacij, hkrati pa je bilo to združeva- 
nje opravljeno preden so bili razčiščeni problemi združevanja 
v temeljnih in v delovnih organizacijah. Pri združevanju v 
poslovne skupnosti so vidni le posamični pozitivni premiki, 
medtem ko je za večino značilen formalen pristop brez ali s 
pomanjkljivimi vsebinskimi podlagami v proizvodnem, delov- 
nem ali poslovnem povezovanju, delitvi dela, vzajemnem 
izboljševanju pogojev za delo in poslovanje ter v skupnem 
proučevanju in nastopanju na domačem in tujem trgu. Tudi 
dosedanje poslovne skupnosti v svoji preobrazbi še niso 
presegle ozkega panožnega povezovanja. V začetnih po- 
skusih povezovanja v skupnosti združenega dela za med- 
sebojno plansko in poslovno sodelovanje je vrsta pomanjklji- 
vosti, saj se njihova dejavnost v glavnem odvija po načelih 
delovanja poslovnih skupnosti. Tudi uveljavljanje dohod- 
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kovnih odnosov med proizvodnimi in trgovskimi organizaci- 
jami teče znatno prepočasi. Do sedaj so te organizacije med 
seboj sicer sklenile že veliko število samoupravnih sporazu- 
mov, ki pa so pogosto presplošni in ne regulirajo medseboj- 
nih odnosov z določanjem pogojev za prevzem blaga, skup- 
nega rizika, delitve skupnega prihodka in dohodka, niti 
skupno določene prodajne cene, standarda stroškov itd., pač 
pa zadržujejo klasične kupoprodajne odnose. Uveljavljajo se 
tudi povsem enostranske rešitve, težnje po podrejanju proiz- 
vodnih organizacij, zapiranje tržišča ipd. 

Vse to vpliva na nezadostno uveljavljanje planov temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti kot izhodišča za od- 
ločanje in skupno planiranje v vseh oblikah združevanja dela 
in sredstev, hkrati pa povzroča tudi neskladja pri uresničeva- 
nju ključnih nalog in ciljev dogovorjenega družbenoekonom- 
skega razvoja. 

II. 

1. V času pripravljanja in sprejemanja družbenega plana je 
prišlo do globokih sprememb v mednarodnih ekonomskih 
odnosih; zlasti so močno prišli do izraza strukturni problemi, 
gospodarska rast v svetovnem gospodarstvu je stagnirala, 
zmanjšala se je svetovna trgovinska menjava in poglobila 
monetarna nestabilnost. Gospodarstvo Jugoslavije se je v 
mednarodni delitvi dela soočilo z zelo zapletenimi odnosi v 
svetu, zlasti z izrazito zaostrenimi pogoji v izvozu in povečano 
mednarodno konkurenco, s pojavi ostrega protekcionizma, 
zapiranja tržišč ipd. 

Hkrati pa so se v tem obdobju v našem gospodarstvu 
povečala neskladja v strukturi materialne proizvodnje, kar se 
je najbolj pokazalo v zaostajanju proizvodnje energije, suro- 
vin in hrane ter prometne infrastrukture, pa tudi v strukturnih 
problemih znotraj posameznih dejavnosti, tako na področju 
gospodarstva, kot v okviru družbenih dejavnosti. Razvoj v 
preteklem obdobju je bil usmerjen zlasti v krepitev predelo- 
valnih dejavnosti, ki so močno odvisne od uvoza tehnologije, 
surovin in reprodukcijskega materiala, hkrati pa so v pretežni 
meri vezane na konjunkturo na domačem tržišču. 

SR Slovenija je te neusklajenosti čutila bolj kot druge repu- 
blike in jih je zato začela intenzivneje reševati že v zadnjih 
letih prejšnjega planskega obdobja. Krepitev inflacijskih ten- 
denc v preteklih letih in splošna nestabilnost gospodarskih 
tokov pa sta Odločilno vplivala na to, da so se v prvih letih 
izvajanja družbenega plana napori celotne Jugoslavije osre- 
dotočili predvsem na ustvarjanje pogojev za ekonomsko sta- 
bilizacijo, zlasti na umirjenje inflacije, urejanje finančnih to- 
kov družbene reprodukcije, zmanjševanje anticipirane porabe 
in usklajevanje vseh oblik porabe z ustvarjenim dohodkom, 
obvladovanje ekonomske menjave s tujino ter na postopno 
spreminjanje strukture našega gospodarstva v dogovorjenih 
smereh, ki naj zagotovi stabilnejšo in skladnejšo gospodarsko 
rast. 

Izvršni svet ugotavlja, da kljub nakopičenim strukturam in 
drugim problemom, s katerimi smo se soočali v prvih letih 
uresničevanja družbenega plana in kljub zaostrenim me- 
dnarodnim ekonomskim gibanjem vendarle pretežno ure- 
sničujemo osnovne usmeritve srednjeročnega razvoja v SR 
Sloveniji in tako prispevamo k uresničevanju dogovorjenih 
nalog v celotni Jugoslaviji. 

Značilno je, da smo v posameznih letih tega srednjeroč- 
nega obdobja, zlasti pod vplivom ukrepov ekonomske poli- 
tike, dosegli dokaj različne gospodarske rezultate. V letu 1976 
so bistvene spremembe v gospodarskem sistemu in ukrepi 
restriktivne ekonomske politike, ki je bila usmerjena pred- 
vsem v zmanjševanje inflacije in izboljšanje plačilno-bilanč- 
nega položaja v državi omogočile, da so bili na teh področjih 
doseženi pomembni uspehi: znatno izboljšanje finančne dis- 
cipline, pomembno zmanjšanje inflacije in presežek v plačilni 
bilanci. Ti rezultati pa so bili doseženi predvsem na račun 
izredno nizke gospodarske rasti v tem letu in zato niso pome- 
nili tudi uveljavljanja trajnejših osnov ekonomske stabiliza- 
cije, saj niso bili odpravljeni tudi dolgoročni vzroki teh nes- 
kladij. Ob tako zaostrenih pogojih ustvarjanja dohodka v 
temeljnih organizacijah na področju materialne proizvodnje 
so se prepočasi uveljavljali tudi kvalitetni dejavniki razvoja, 
zlasti racionalno zaposlovanje in krepitev učinkovitosti go- 
spodarjenja z minulim delom, nadaljevalo se je dokaj neo- 
dvisno gibanje nekaterih oblik porabe od ustvarjenega do- 
hodka in ponekod so se tudi ohranile težnje, da se problemi 
slabega gospodarjenja rešujejo preko povečanja cen. Hkrati 

je za leto 1976 značilen tudi visok obseg denarne emisije - 
obseg denarja v obtoku se je povečal za več kot polovico -, ki 
pa je bila v znatni meri brez blagovnega pokritja in je tako tudi 
prispevala h krepitvi inflacijskih tendenc. Zato se je že v letu 
1977 v pogojih bolj. sproščene ekonomske politike in ob 
relativno dinamični gospodarski aktivnosti ponovno okrepil, 
splošen pritisk na rast cen ter poslabšala konkurenčna spo- 
sobnost gospodarstva na tujih trgih in s tem tudi odnosi v 
plačilni bilanci. Te tendence se nadaljujejo tudi v leto 1978. 

2. Že v družbenem planu je bilo predvideno, da bo v prvih 
letih izvajanja srednjeročnega plana zaradi težav pri prehodu 
na nove pogoje gospodarjenja in zaradi težke strukture in- 
vesticij stopnja gospodarske rasti nižja od predvidene po- 
prečne letne stopnje rasti za celotno petletno obdobje. Ven- 
dar se je v prvih treh letih izvajanja družbenega plana celotna 
gospodarska aktivnost odvijala na nižji ravni od predvidevanj, 
kar je predvsem posledica izredno nizke gospodarske rasti v 
letu 1976, ko je družbeni proizvod realno porasel le za 2,8%, 
industrijska proizvodnja pa samo za 2,3%. V letu 1977 pa so 
bila dosežena ugodnejša gibanja saj se je družbeni proizvod 
povečal za 5,9%, industrijska proizvodnja pa za 7,8%. Po 
prvih ocenah pričakujemo razmeroma dinamično gospodar- 
sko rast tudi v letu 1978 (celotni družbeni proizvod se bo po 
prvih ocenah povečal za okoli 6%. industrijska proizvodnja pa 
za okoli 7%). Vendar pa je zaostajanje v gospodarski rasti v 
prvih treh letih skupaj le tako močno, da ga po ocenah v 
zadnjih dveh letih izvajanja plana ne bo moč v celoti nado- 
knaditi in da ne bo v celoti dosežena rast proizvodnje, pre- 
dvidena s srednjeročnim planom. 

Izvršni svet ugotavlja, da se ne uresničujejo usmeritve druž- 
benega plana glede racionalnejšega in produktivnejšega za- 
poslovanja kot enega temeljnih pogojev za dvig pruduktivno- 
sti dela. Kljub nižji gospodarski rasti so v celotnem preteklem 
obdobju izvajanja družbenega plana v politiki zaposlovanja 
prevladovale ekstenzivne tendence in je bila rast zaposlenosti 
v celotnem obdobju višja od predvidevanj. Tudi v strukturi 
zaposlenih ne dosegamo predvidenih kvalitetnih sprememb, 
saj je med novo zaposlenimi več kot polovica delavcev brez 
strokovne usposobljenosti, kar kaže. da se struktura za- 
htevnosti dela v gospodarstvu, zlasti pa v proizvodnji, le 
počasi spreminja. To pa je povezano z zaostajanjem moder- 
nizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov ter s še vedno 
slabo in pogosto racionalno organizacijo dela 

Sorazmerno hitro naraščanje zaposlenosti in ob tem ohra- 
njanje neustrezne kvalifikacijske strukture delavcev je pove- 
zano z močnim prilivom delavcev iz drugih republik. Ker tako 
hitro povečevanje zaposlovanja in prebivalstva zahteva sora- 
zmerno velike naložbe v objekte družbenega standarda, s 
katerimi se naj zagotavljajo primerni pogoji za življenje in 
delo. bodo v vseh občinah morali čimprej zaključiti s spreje- 
manjem samoupravnih sporazumov o zagotavljanju kulturnih 
in življenjskih pogojev pri zaposlovanju delavcev ter zagoto- 
viti, da se določila teh sporazumov tudi dosledno izvajajo. 

3. Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v dogovor- 
jenih smereh, kot eden izmed temeljnih dolgoročnih pogojev 
za stabilizacijo gospodarstva in za odpravljanje nekaterih 
bistvenih dolgoročnih faktorjev nestabilnosti, je sicer dol- 
goročen proces in se njegovi rezultati v obdobju dveh let in 
pol še ne morejo izraziteje pokazati. 

Ugotavljamo pa že nekatere pomembne rezultate, saj se 
uresničujejo nekatere temeljne usmeritve na področju mate- 
rialnih naložb v gospodarstvu, zlasti v energetiki, ki so pogoj 
za odpravljanje osnovnih strukturnih neskladij v gospodar- 
stvu. Nove proizvodne zmogljivosti, ki so v izgradnji, in pro- 
grami, ki so v pripravi, kažejo, da se družbeni plan, ki je z 
vidika obsega in strukture investicij izredno zahteven, na 
nekaterih osnovnih področjih, čeprav z zakasnitvami, ven- 
darle uresničuje. Kljub nižji gospodarski rasti je delež investi- 
cij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu celo nekoliko 
iznad predvidevanj družbenega plana. 

Na temelju združevanja sredstev za razvoj prioritetnih de- 
javnosti je prišlo v strukturi naložb do pomembnih premikov 
skladno z usmeritvami plana. Zlasti je v tem obdobju močno 
povečana udeležba energetike kot rezultat izgradnje nekate- 
rih velikih objektov. 

Počasneje od predvidevanj se uresničujejo naloge na po- 
dročju prometne infrastrukture, zlasti izgradnja cestnega 
omrežja, agroindustrijskega kompleksa in v nekaterih suro- 
vinskih dejavnostih, zlasti v črni in barvni metalurgiji, pa tudi 
na področju bazne kemije. Čeprav smo se z družbenim pla- 
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no m dogovorili za preusmeritev velikega deta naložb na po- 
dročju skupnega interesa, pa ob počasnejši gospodarski rasti 
modernizacija ostalega gospodarstva, zlasti predelovalne in- 
dustrije, zaostaja tudi za predvidevanji srednjeročnega plana. 
Zmanjšanje lastnih sredstev za razširitev materialne osnove 
dela, manjše možnosti za najemanje tujih kreditov in težave 
pri uvozu opreme vplivajo na zaostajanje modernizacije tudi v 
tistih dejavnostih, ki so izrazito izvozno usmerjene in so glede 
na dogovorjene razvojne kriterije prioritetne, kar je tudi eden 
od vzrokov za nižjo dinamiko rasti celotne proizvodnje in 
izvoza. 

Glede virov sredstev za materialne naložbe Izvršni svet 
ugotavlja, da so v prvih treh letih srednjeročnega obdobja 
prisotna odstopanja od usmeritev družbenega plana, saj v 
strukturi virov sredstev za naložbe upada delež lastnih sred- 
stev organizacij združenega dela. Zmanjšuje se tudi delež 
neto inozemskih sredstev, kar je predvsem povezano s teža- 
vami pri dogovarjanju med republikami in pokrajinama o 
kriterijih za usmerjanje dopolnilnih tujih sredstev, kar izvira iz 
premajhnega obsega sredstev, o katerih se je še možno dogo- 
varjati glede na predviden obseg zadolžitev in porabljena 
sredstva v prvih dveh letih. Zato je bil na tem področju 
uveljavljen začasni režim, katerega kriteriji za razporejanje 
teh sredstev zmanjšujejo predvidene možnosti investiranja. 

Močno pa se krepi delež bančnih kreditov, kar kaže, da v 
sistemu razširjene reprodukcije še vedno prevladujejo oblike 
zbiranja sredstev na osnovi zakonov in kreditiranja, prepočasi 
pa se uveljavlja združevanje dela in sredstev na osnovi dohod- 
kovne soodvisnosti in povezanosti. Kjer poteka združevanje 
sredstev na osnovi samoupravnih sporazumov oziroma za- 
kona o obveznem združevanju sredstev, kot turi in cestnem 
gospodarstvu, se dogovorjene investicijske usmeritve izvajajo 
uspešneje, znatno manjše pa je združevanje sredstev na 
osnovi neposredne zainteresiranosti samih organizacij zdru- 
ženega dela za hitrejši razvoj posameznih dejavnosti. 

Likvidnost gospodarstva in bank je v letu 1976 in 1977 zelo 
porasla. Proti koncu 1977 in v letu 1978 pa likvidnost go- 
spodarstva upada, narašča pa kpličina denarja v obtoku, s 
katerim razpolaga prebivalstvo in izven gospodarski sektorji. 
Ta proces je značilen za vso državo, vendar je v Sloveniji 
najbolj izrazit. Gospodarstvo mora najemati kredite zato, da 
nadomesti zaradi prispevkov, davkov in drugih obveznosti 
zmanjšano akumulacijo in da si zagotovi potrebno likvidnost 
za tekoče blagovno-denarne transakcije. 

4. Izvršni svet ugotavlja, da kljub doseženim rezultatom na 
področju materialne proizvodnje še niso odpravljeni dol- 
goročni vzroki nestabilnosti. Izostaja uveljavljanje kvalitetnih 
dejavnikov razvoja in njihov prispevek k utrjevanju doseženih 
rezultatov pri stabilizaciji tokov družbene reprodukcije. Še 
vedno ni vidnih rezultatov pri povečevanju tehnične in te- 
hnološke ravni ter pri modernizaciji proizvodnih procesov, 
optimalnejši uporabi proizvodnih zmogljivosti, na področju 
posodobljanja organizacije dela, pa tudi prispevek znanja in 
raziskovalnega dela k rasti proizvodnje in njene učinkovitosti 
ni zadovoljiv. Produktivnost dela kot sintetični indikator kvali- 
tete gospodarjenja raste občutno izpod planskih predvide- 
vanj, njen delež v prirastu družbenega proizvoda pa znaša v 
prvih treh letih v gospodarstvu okoli 27%, kar je celo znatno 
manj kot v preteklem srednjeročnem obdobju. Izvršni svet 
ugotavlja, da so osnovni vzroki za takšna gibanja produk- 
tivnosti dela v še vedno prisotnem ekstenzivnem zaposlova- 
nju in zaostajanju modernizacije in racionalizacije proizvod- 
nje ter nasplošno nizki gospodarski aktivnosti v prvem letu 
tega srednjeročnega obdobja, medtem ko je ob hitrejši go- 
spodarski rasti položaj v letu 1977 in po oceni tudi v letu 1978 
nekoliko ugodnejši. V takšnih razmerah se z dokaj restriktivno 
politiko na področju cen sicer zavirajo, ne pa tudi odpravljajo 
osnovni vzvodi inflacije, hkrati pa se poslabšuje konkurenčna 
sposobnost našega gospodarstva na zunanjih tržiščih. 

5. V družbenem planu je bila posvečena posebna pozor- 
nost hitrejšemu vključevanju našega gospodarstva v me- 
dnarodno menjavo. Večja in učinkovitejša usmerjenost zdru- 
ženega dela na mednarodni trg je za nas objektivna razvojna 
nujnost, ki jo narekujejo ne le usklajevanje razvoja, uravnove- 
senje plačilne bilance in stabilizacija, temveč tudi potrebe in 
pogoji nadaljnjega intenzivnega razvoja slovenskega go- 
spodarstva. 

Izvršni svet smatra, da na tem področju izrazito zaostajamo. 
Celotna mednarodna menjava poteka na občutno nižji ravni 
od predvidene, hkrati pa so gibanja v izvozni in uvozni aktiv- 

nosti v posameznih letih nestabilna in pogosto tudi nasprotu- 
joča. Za leto 1978 sprejeto projekcijo plačilno-bilančnega 
položaja republike trenutno (po petmesečnih podatkih) še 
uresničujemo v dogovorjenih okvirih, vendar bomo morali v 
republiki, če se bodo dosedanja neugodna gibanja nada- 
ljevala, poseči po posebnih ukrepih, da bi v naslednjih mese- 
cih dosegli boljša razmerja zlasti med izvozom blaga na 
konvertibilno področje in uvozom blaga s tega področja. 

Obseg vključevanja organizacij združenega dela v me- 
dnarodno menjavo ne ustreza doseženi stopnji razvoja proiz- 
vajalnih sil v SR Sloveniji in zavira tudi uresničevanje drugih 
ciljev in nalog. Slabša konkurenčna sposobnost organizacij 
združenega dela, ki je odraz zaostajanja produktivnosti dela 
za ravnijo, doseženo v svetovnem gospodarstvu, ter prepoča- 
sno uveljavljanje novih odnosov na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, ki se kaže zlasti v šibkem povezovanju in 
združevanju dela in sredstev za skupno ustvarjanje deviznega 
dohodka, vplivajo na to, da je v organizacijah združenega dela 
trajna orientacija na mednarodno menjavo prisotna še vedno 
v premajhni meri. Premajhna zainteresiranost organizacij 
združenega dela za izvoz in racionalno substitucijo uvoza je 
zlasti izrazita v razmerah, ko je povpraševanje na našem 
tržišču sorazmerno ugodno. Medtem ko se je v letu 1976 izvoz 
blaga močno povečal in je predstavljal enega od osnovnih 
dejavnikov gospodarske rasti,, uvoz blaga pa zlasti pod vpli- 
vom sprememb v zunanjetrgovinskem sistemu močno znižal, 
pa so se v letu 1977 razmerja v zunanjetrgovinski menjavi 
zaostrila: dinamika izvoza je močno upadla, uvoz pa je začel 
ponovno močno naraščati. Ocene gibanj v letu 1978 pa ka- 
žejo, da se bo v letošnjem letu uvoz blaga realno zmanjšal za 
okoli 3%, izvoz blaga pa le rahlo povečal. Kot posledica 
takšnih nihanj v izvozni in uvozni aktivnosti se je tudi pokritje 
uvoza blaga z izvozom iz leta v leto spreminjalo. 

Izvršni svet smatra, da je v planih in v poslovni politiki 
organizacij združenega dela orientacija na izvoz presplošno 
opredeljena, nezadostne pa so tudi vzpodbude v ukrepih 
ekonomske politike. Zlasti je zaskrbljujoča tendenca zmanj- 
ševanja deleža izvoza v celotnem družbenem proizvodu, kar 
postaja eden od osnovnih razvojnih problemov. 

6. Izvršni svet ugotavlja, da osnovna razmerja v razporeja- 
nju dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela v letu 
1976 niso bila v skladu z dogovorjenimi usmeritvami, po 
katerih bi morale vse oblike porabe, razen investicij v osnovna 
sredstva, rasti počasneje od dohodka. Gibanja so bila ravno 
obratna: sredstva za osebne dohodke in ostale osebne pre- 
jemke so naraščala hitreje od dohodka, hitreje kot dohodek 
so rasla tudi sredstva za kritje skupnih potreb, sredstva za 
razširitev materialne osnove dela na ravni temeljnih organiza- 
cij združenega dela pa so se zmanjšala. 

V ietu 1977 so bila dosežena glede na leto 1976 skladnejša 
razmerja v razporejanju dohodka: sredstva za osebne do- 
hodke v temeljnih organizacijah združenega dela so rasla 
počasneje od rasti odhodka, sredstva za skupno porabo (iz 
dohodka in osebnih dohodkov) pa so se povečala nekoliko 
manj kot dohodek. Tako se je na ravni temeljnih organizacij 
združenega dela udeležba sredstev za razširitev materialne 
osnove dela v razporejanju dohodka in čistega dohodka po 
nekajletnem upadanju nekoliko povečala, vendar pa v obeh 
letih skupaj delež osebne, skupne in splošne porabe nekoliko 
prekoračuje planska predvidevanja. 

Primerjava deleža sredstev, ki jih temeljne organizacije 
združenega dela razporejajo za razširitev materialne osnove 
in deleža izplačil za investicije v osnovna sredstva in v zaloge 
gospodarstva v celotnem družbenem proizvodu kaže na ve- 
liko odvisnost procesa razširjene reprodukcije od drugih, 
zlasti bančnih virov. Ker dodatna sredstva za investicije ne 
izvirajo v celoti iz ustvarjenega dohodka, pomenijo enega od 
virov nestabilnosti, kar se med drugim kaže tudi v manjši 
učinkovitosti gospodarjenja in vloženih sredstev od pre- 
dvidene: hkrati pa vplivajo na povečevanje odvisnosti temelj- 
nih organizacij združenega dela od bank. 

Sorazmerno velike obveznosti za odplačevanje najetih po- 
sojil in obveznosti za posojilo Skladu federacije za kreditira- 
nje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in AP Kosovo 
in za združevanje sredstev za naloge skupnega pomena še 
nadalje zmanjšujejo delež dejansko razpoložljivih sredstev za 
investicije na ravni temeljnih organizacij združenega dela. 
Čeprav je ta delež sredstev po posameznih panogah zelo 
različen, pa organizacije združenega dela v globalu ne ustvar- 
jajo dovolj akumulacije, da bi pokrile tekoče obveznosti, kar 
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jih sili, da uporabljajo del amortizacije za odplačila zapadlih 
posojil in da najemajo nova posojila pri bankah, da bi pokrile 
stare obveznosti. To pomeni, da je vpliv temeljnih organizacij 
združenega dela na investicijske odločitve in na združevanje 
sredstev še vedno premajhen. 

7. Izvršni svet ocenjuje, da so bili pri izboljšanju osebnega 
in družbenega standarda kot bistvenega elementa za izboljša- 
nje pogojev življenja in dela delovnih ljudi in občanov v 
preteklem obdobju srednjeročnega plana doseženi uspehi 
tako v materialnem kot v vsebinskem pogledu. Sredstva za 
življenjski standard so se povečala letno za okoli 3,7%, v tem 
okviru osebna poraba za 4,5%, materialni izdatki družbenega 
standarda za 6,6%, medtem ko so se investicije v družbeni 
standard zaradi realnega znižanja investicij v družbeni a sta- 
novanjsko izgradnjo zmanjšale. 

Razmeroma dinamično je bilo v preteklih letih gibanje 
osebnih dohodkov, tako da je bila kljub hitri rasti življenjskih 
stroškov in zaposlenosti v tem obdobju izkazana 3% realna 
rast osebnih dohodkov na zaposlenega. Močno so se povečali 
davki in prispevki iz osebnih dohodkov, samoprispevki in 
podobno, tako da sredstva za osebno porabo rastejo poča- 
sneje. V strukturi osebne porabe prihaja do pozitivnih premi- 
kov, ki kažejo na povečevanje življenjske ravni prebivalstva: 
znižuje se delež izdatkov za hrano in povečuje delež izdatkov 
za storitve, zlasti za stanovanja, ter za trajne potrošne do- 
brine. Napredek je bil dosežen tudi pri uveljavljanju družbene 
prehrane. 

Na področju družbenega standarda so bili v teh letih dose- 
ženi ugodni rezultati zlasti pri reševanju stanovanjskega vpra- 
šanja in problemov otroškega varstva. 

Čeprav je število zgrajenih stanovanj v prvih dveh letih večje 
od predvidevanj, pa Izvršni svet opozarja, da se bo v prihod- 
njih letih stanovanjska izgradnja odvijala počasneje, če ne 
bodo občine in stanovanjske skupnosti pravočasno poskrbele 
za rešitev osnovnih problemov, ki zavirajo stanovanjsko iz- 
gradnjo. Ti so v pomanjkanju komunalno urejenih stavbnih 
zemljišč, počasnem pripravljanju urbanističnih planov in vi- 
soki ceni kvadratnega metra stanovanjske površine, kar vse 
vpliva na manjši obseg začete gradnje stanovanj. Tudi neiz- 
koriščena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri bankah opo- 
zarjajo na neurejena razmerja na tem področju. 

8. Izvršni svet ugotavlja, da se naloge na področju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja v osnovi uresničujejo, vendar 
z različno intenzivnostjo pri posameznih nalogah in na posa- 
meznih območjih. V letih 1976 in 1977je bila na manj razvitih 
območjih dosežena nekoliko hitrejša rast družbenega proiz- 
voda od poprečja SR Slovenije in precej hitrejše naraščanje 
števila zaposlenih (poprečna letna stopnja rasti 5,2%). Ugodni 
premiki se kažejo tudi v gospodarskih investicijah, čeprav 
prevladujejo pri vlaganjih bančni krediti, medtem ko je sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev na dohodkovnih 
osnovah še skromno. Investitorji se še vedno pretežno od- 
ločajo za vlaganja na matičnih lokacijah, in to kljub pomanj- 
kanju delavcev, omejenim prostorskim možnostim in nara- 
ščajočim ekološkim problemom. 

Izvršni svet ocenjuje, da hitrejše reševanje problemov neza- 
poslenosti na manj razvitih območjih ter vračanje delavcev iz 
začasnega dela v tujini terja večjo aktivnost organizacij zdru- 
ženega dela ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije 
in bank pri iniciranju oziroma pripravi kvalitetnih razvojnih 
programov in projektov ob upoštevanju razvojnih možnosti 
manj razvitih in obmejnih območij ter dogovorjenih kriterijev 
v družbenem planu. 

Tudi na področju gospodarske infrastrukture in družbenih 
dejavnosti se dogovorjene naloge na teh območjih različno 
izvajajo. Medtem ko modernizacija cestnega omrežja poteka v 
dogovorjenih okvirih, pa so določena zaostajanja pri graditvi 
objektov vodnega gospodarstva in PTT prometa ter zlasti 
objektov za oskrbo z električno energijo. Pomembni rezultati 
so bili doseženi pri gradnji objektov osnovnega izobraževanja 
in domov za učence in študente v usmerjenem izobraževanju 
ter v povečanem zajetju predšolskih otrok v vzgojnovarstvene 
ustanove. Solidarnostna sredstva omogočajo postopno 
zmanjševanje razlik med posameznimi območji tudi v drugih 
družbenih dejavnostih, čeprav so razlike v pogojih druž- 
benega standarda še vedno precejšnje. 

9. V družbenopolitičnih skupnostih, organizacijah združe- 
nega dela, v krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih je v teku izvrševanje priprav in 
nalog za splošno ljudsko obrambo. Poglavitne naloge ob- 

rambnih priprav družbenopolitičnega in gospodarskega si- 
stema se izvajajo v skladu s sprejetimi programi. Izdelani so 
bili predlogi novih temeljnih dokumentov obrambnega načrta 
republike. 

Varnostni položaj v republiki je stabilen. Uveljavljanje druž- 
bene samozaščite kot sistema najširše družbene preventive je 
v organizacijskem smislu uresničeno, vidni pa so tudi prvi 
večji vsebinski rezultati samozaščitnega ravnanja. Delovni 
ljudje in občani vedno bolj sprejemajo družbeno samozaščito 
kot sestavni del svojih samoupravnih pravic in dolžnosti. 

V skladu s prioriteto odprtih vprašanj je bila dosežena širša 
družbena angažiranost vseh odgovornih za varnost prometa. 
Predložene so bile spremembe in dopolnitve zakona o teme- 
ljih varnosti cestnega prometa ter izvedeni nekateri ukrepi za 
ublažitev posledic negativnega vpliva previsoke udeležbe to- 
vornega prometa. 

10. Za izvajanje usmeritev družbenega plana so osnovni 
nosilci razvoja z dogovorom o temeljih družbenega plana 
sprejeli konkretne obveznosti in naloge na tistih področjih, ki 
so zaradi zaostajanja v razvoju v preteklih letih predstavljala 
oviro za nadaljnji skladnejši in učinkovitejši razvoj. Gre za 
naloge na področju energetike, prometne infrastrukture, vo- 
dnega gospodarstva, kmetijstva in živilstva, gozdarstva in 
predelave lesa, surovinskih dejavnosti, strojegradnje in elek- 
tronike, avtomobilske industrije, stanovanjske dejavnosti, po- 
speševanja razvoja manj razvitih območij, varstva okolja ter 
ljudske obrambe in samozaščite. 4 

Na področju družbenih dejavnosti smo se v dogovoru spo- 
razumeli le o kriterijih za razvoj družbenih dejavnosti, z anek- 
som k dogovoru o temeljih plana pa o konkretnih nalogah in 
obveznostih. Družbeni plan je poudaril, da skladen gospodar- 
ski in socialni razvoj terja zlasti razvijanje tistih družbenih 
dejavnosti, ki neposredno ali posredno prispevajo k poveča- 
nju družbene produktivnosti, kot so zlasti: usmerjeno izobra- 
ževanje in raziskovalno dejavnost, osnovno šolstvo po ob- 
veznem enotnem programu, družbeno organizirano varstvo 
otrok, osnovno in preventivno zdravstveno varstvo, krepitev 
tistih oblik kulturne dejavnosti, ki so najpomembnejše za 
oblikovanje socialistične osebnosti in pri katerih sodeluje 
najširši krog delovnih ljudi, ter množična telesnokulturna 
dejavnost, ki naj krepi fizično in psihično sposobnost delov- 
nih ljudi in občanov. 

11. Naloge, sprejete s tem dogovorom, se v prvih treh letih 
na posameznih področjih izvajajo z različno uspešnostjo. 
Izvršni svet sprejema oceno odbora podpisnikov dogovora, 
da so na nekaterih področjih zakasnitve tako občutne, da jih v 
prihodnjih dveh letih ne bo moč v celoti nadoknaditi in bo 
zato treba uresničitev nekaterih projektov premakniti v na- 
slednje petletno obdobje. 

Na področju energetike se program izvajanja dogovorjenih 
nalog odvija nekoliko pod predvideno dinamiko in bo po- 
trebno del naložb prenesti v naslednje petletno obdobje. 
Vendar zaradi tega preskrba z električno energijo ne bo 
ogrožena, saj do sedaj končane in kapacitete v izgradnji 
omogočajo zanesljivo oskrbo do konca 1983. leta. To kaže, da 
je bilo v planu proizvodnje in porabe električne energije 
(glede na rast, strukturo in nezadostno usmerjenost v var- 
čevanje) upoštevano tudi oblikovanje obratovalnih rezerv. 
Program razvoja naftnega gospodarstva se ne uresničuje 
dovolj intenzivno glede na dogovorjene usmeritve. Zato je 
potrebno iskati optimalne rešitve predvsem v okviru samou- 
pravno organiziranega združenega dela, z vsestransko pod- 
poro Gospodarske zbornice Slovenije, bank in organov 
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije v skladu z usmeri- 
tvami iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Zaradi še neurejenih dohodkovnih odnosov med porabniki 
in predelovalci nafte v celotni Jugoslaviji je bila v preteklih 
dveh letih oskrba z nafto in njenimi derivati problematična. 
Izvršni svet se bo še nadalje zavzemal za razdelitev uvoznih 
kontingentov nafte v skladu s porabo naftnih derivatov, upo- 
števajoč lastne vire posameznih republik in pokrajin. Prav 
tako bo pri oblikovanju plačilno-bilančnega položaja repu- 
blike v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino obdelan sistem zagotavljanja 
sredstev za pokritje izdatkov za uvoženo nafto s krepitvijo 
izvoza zlasti v dežele v razvoju. Po programu poteka izgradnja 
plinovodnega omrežja, vendar pa mnogi porabniki še niso 
pripravljeni na prevzem plina in bodo zato morali pospešiti 
priprave za odvzem plina. 

V prometni infrastrukturi je izvajanje nalog v precejšnjem 
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zaostanku; največje so zakasnitve pri cestnih novogradnjah, 
ki jih do konca tega planskega obdobja ne bo moč nado- 
knaditi. Zaostajanje pri izgradnji in modernizaciji železniške 
infrastrukture pa bo po mnenju podpisnikov dogovora še moč 
nadoknaditi, če bodo zagotovljena sredstva, zlasti tuja poso- 
jila in če bo domači izvajalec opreme pravočasno izpolnjeval 
obveznosti. Zaostajanje v razvoju PTT infrastrukture postaja 
že zaviralni faktor pri učinkovitejšem in sodobnejšem po- 
slovanju in bo zato treba zagotoviti zlasti združevanje sred- 
stev uporabnikov, da bi nadoknadili dosedanje nekajmesečne 
zamude pri izvajanju programa investicij. 

V kmetijstvu je bil v letu 1977 že dosežen prvi pomembnejši 
premik v smeri povečanja rastlinske prozvodnje, katerega 
učinek pa je bil zmanjšan zaradi velike pozebe v sadjarstvu in 
vinogradništvu. Na področju kmetijstva in živilstva so naložbe 
nižje od predvidenih, zlasti zaradi nizke akumulativne spo- 
sobnosti organizacij združenega dela. Zaostajajo predvsem 
melioracije, pridobivanje novih zemljišč in oblikovanje proiz- 
vodnih skupnosti, v živilski, industriji pa izgradnja objektov za 
predelavo mleka. Pričeta so dela na izgradnji tovarne slad- 
korja v Ormožu, ki predstavlja skupaj s prizadevanji za in- 
tenzifikacijo celotne poljedelske proizvodnje še zlasti pa z 
organizacijo proizvodnje sladkorne pese eno najpomemb- 
nejših investicij na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Za 
realizacijo zastavljenih nalog bo potrebno zlasti pospešiti 
skupna vlaganja kmetijstva, trgovine in predelave na osnovi 
dohodkovne povezanosti in odvisnosti v SR Sloveniji, pa tudi 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Izvajanje nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana na 
področju surovinskih dejavnosti kasni v vseh dejavnostih ra- 
zen v lesno predelovalnem kompleksu. Intenzivnejši so zao- 
stanki v črni in barvni metalurgiji in bazni kemiji, tako da do 
leta 1980 ne bomo dosegli predvidenega obsega proizvodnje 
in substitucije uvoza surovin in reprodukcijskega materiala. 

Na področju strojegradnje in elektronike se delno približu- 
jemo nalogam iz dogovora glede prestrukturiranja in uvajanja 
nove proizvodnje, zaostajamo pa pri povezovanju projek- 
tantskih in inženiring organizacij za nuđenje kompletnih sto- 
ritev doma in v tujini. Pospešeno bo potrebno oblikovati 
sistem kreditiranja te opreme, tako na domačem kot tujih 
trgih. Hiter razvoj avtomobilske industrije v preteklih letih in 
novi programi v SR Sloveniji zahtevajo celovit koncept ra- 
zvoja ter širše in intenzivnejše povezovanje za oskrbo s kvali- 
tetnim reprodukcijskim materialom, široko sodelovanje pri 
proizvodnji delov in sklopov ter razširitev in učvrstitev mreže 
kooperantov. Pri sedanji koncentraciji proizvodnje le na nekaj 
lokacijah lahko postanejo pomanjkanje delavcev ter prostor- 
ski in drugi problemi omejitveni faktor v razvoju te dejavnosti, 
kar terja doslednejše uveljavljanje kriterijev skladnejše pro- 
storske razmestitve proizvodnje. 

Stanovanjska izgradnja se je sicer v prvih dveh letih odvijala 
celo nad planskimi predvidevanji, vendar pa neskladnosti v 
razvoju industrije gradbenega materiala, gradbeništva in dru- 
gih dejavnosti, ki proizvajajo opremo za zaključna dela, pov- 
zročajo zastoje in podražitve v gradnji. Zaradi pomanjkanja 
komunalno urejenih zemljišč bo v prihodnjih letih težko zadr- 
žati dosedanji tempo stanovanjske izgradnje. Zato bodo mo- 
rale zlasti občine in komunalne skupnosti v sodelovanju z 
bankami poskrbeti za hitrejše odpravljanje teh problemov. 

12. Z Aneksom k dogovoru o temeljih družbenega plana, ki 
je bil sprejet leto dni kasneje, so se porabniki in izvajalci 
storitev družbenih dejavnosti dogovorili o razvoju teh dejav- 
nosti in opredelili prednostne naloge na tem področju. Na 
področju družbenih dejavnosti nosilci planiranja niso pravo- 
časno opredelili elementov za sporazumevanje o programih, 
kasnilo je dogovarjanje v samih družbenih dejavnostih o enot- 
nem in skupnem programu posamezne dejavnosti, hkrati pa 
je načrtovanje možnega obsega programov zaradi prece- 
njevanja materialnih možnosti v občinah pogosto zahtevalo 
dodatno usklajevanje. 

S samoupravnimi sporazumi o razvoju posameznih druž- 
benih dejavnosti in njihovimi aneksi so bili doseženi prvi 
rezultati pri uveljavljanju svobodne menjave dela; kljub temu 
pa so še prisotni problemi in slabosti zaradi sorazmerno slabe 
informiranosti udeležencev v procesu svobodne menjave 
dela, zlati pa zaradi kasnitev pri sprejemanju sistemskih reši- 
tev, ki opredeljujejo skupne osnove za svobodno menjavo 
dela, zaradi česar imajo strokovne službe samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in izvršni organi skupščin še vedno velik 
vpliv na oblikovanje planov. Izvršni svet ugotavlja, da bo zato 

potrebno intenzivirati celotno aktivnost pri pripravljanju za- 
konskih določil, ki bodo podrobneje določala osnove svobo- 
dne menjave dela saj bodo tako podane večje možnosti za 
uresničevanje določil zakona o združenem delu na vseh po- 
dročjih. V tem okviru bo potrebno posebej opredeliti tudi 
vprašanje zagotavljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo 
teh dejavnosti (opremljenost dela, kadri, raziskovalno delo). 
Pri uresničevanju svobodne menjave dela je treba preveriti 
obstoječe sisteme zagotavljanja sredstev za izenačevanje po- 
gojev in po potrebi definirati nove oblike in sisteme solidar- 
nosti na področju skupne porabe. Zaradi problemov, poveza- 
nih z uveljavljanjem svobodne menjave dela, poteka v letoš- 
njem letu združevanje sredstev za družbene dejavnosti po 
starem sistemu, kar povzroča zaradi neusklajenih gibanj sa- 
mih osnov težave pri zagotavljanju sredstev in usmerjanju 
razvoja družbenih dejavnosti skladno z dogovorjeno politiko. 

Raziskovalna dejavnost in usmerjeno izobraževanje, ki sta 
opredeljeni kot prioritetni dejavnosti v okviru razvoja druž- 
benih dejavnosti, sta tako po dosedanjem sistemu vezani na 
gibanje dohodka, ki ni stabilna osnova za združevanje sred- 
stev. Izvršni svet sodi, da bo problem zaostajanja razvoja teh 
dejavnosti, ki jih je povzročil tudi neenakomeren dotok sred- 
stev v preteklih dveh letih, moč delno popraviti v letošnjem in 
naslednjih letih. 

Izvršni svet ocenjuje, da kljub večjemu povezovanju združe- 
nega dela in raziskovalne dejavnosti, ta dejavnost še vedno ne 
daje pričakovanega prispevka k rasti produktivnosti dela. 
Delež vseh sredstev, ki jih združeno delo namenja za razi- 
skave in razvoj, se je sicer povečal, vendar je glede na pre- 
dvidevanja družbenega plana še vedno prenizek. Delež druž- 
benega proizvoda, ki ga kot svoj prihodek realizirajo razi- 
skovalne organizacije se v tem času ni ustrezno povečal, kar 
kaže na zaostajanje neposredne menjave dela med uporab- 
niki in izvajalci raziskovalne dejavnosti. To opozarja na prepo- 
časno uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov v tej 
dejavnosti. Raziskovalni programi so še preveč razdrobljeni, 
premajhna pa je tudi vsebinska povezanost temeljnih in upo- 
rabnih raziskav, na kar opozarja še vedno preveliko naslanja- 
nje gospodarstva na uvoz tuje tehnologije, licenc in patentov. 

Na področju družbenih ved je še vedno opazno pomanj- 
kanje del, ki bi naš družbenoekonomski in politični razvoj 
teoretično raziskovala in dajala zanesljivo znanstveno pod- 
lago za praktične rešitve. 

Programi raziskovanja in dela na področju nacionalnih ved, 
zlasti v zvezi s slovenskim jezikom in njegovim razvojem, z 
zgodovino naroda, razvojem naših manjšin in našo kulturno 
dediščino tudi še niso dovolj vsestransko oblikovani. 

S stališči in sklepi o raziskovalni dejavnosti, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenija konec leta 1977, so dane za to po- 
dročje jasne usmeritve, katerih uresničevanje bo v naslednjih 
letih prispevalo, da bo raziskovalna dejavnost hitreje napre- 
dovala in tudi bolj neposredno vplivala na rast družbene 
produktivnosti dela. 

Na področju izobraževanja se dogovorjene usmeritve ne 
uresničujejo v celoti. Celodnevna šola in podaljšano bivanje 
sta se v kratkem obdobju izkazala kot pomembna dejavnika 
pri izboljševanju uspešnosti osnovnega šolanja, v izravnava- 
nju socialnih razlik med učenci, pa tudi kot pomoč zapo- 
slenim staršem pri vzgoji in izobraževanju otrok. 

Preobrazba srednjega in visokega šolstva v usmerjeno izo- 
braževanje poteka še vedno prepočasi. Izvršni svet sodi, da k 
temu prispevajo tudi nedograjeni samoupravni družbenoeko- 
nomski odnosi, zlasti pomanjkljivo povezovanje celotnega 
združenega dela s področjem vzgoje in izobraževanja. Uve- 
ljavitev vloge posebnih izobraževalnih skupnosti, ki so bile 
ustanovljene za področje dejavnosti materialne proizvodnje v 
letih 1976 in 1978, za področje družbenih dejavnosti pa so v 
pripravi, bo pospešila te procese. 

Zakon o usmerjenem izobraževanju, ki bo predložen skup- 
ščini SR Slovenije še v letošnjem letu, bo sistemsko rešil 
vprašanja te dejavnosti v združenem delu in pospešil njeno 
podružbljanje. Organizacije združenega dela pa bodo morale 
bolj sistematično skrbeti za razvoj kadrov, to je ugotavljati 
potrebe po kadrih ter dolgoročneje načrtovati kadre in skrbeti 
za njihovo izobraževanje. 

Na področju zdravstvenega varstva smo dosegli pomembne 
spremembe: poraba zdravil se zmanjšuje, intenziteta zdrav- 
ljenja v bolnišnicah se povečuje ob istočasnem zmanjševanju 
števila oskrbnih dni, medtem ko se povečana kvaliteta 
osnovnega zdravstvenega varstva izkazuje predvsem v 
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izboljšanem zdravstvenem varstvu mater, otrok in mladine ter 
borcev NOV. Preventivno zdravstveno varstvo, zlasti zdrav- 
stveno varstvo aktivnega prebivalstva, ki je bilo dogovorjeno 
kot ena prednostnih usmeritev, pa zaostaja, kar je posledica 
razvojnih usmeritev in prakse preteklega obdobja. Zato bo 
potrebno tako v organizacijah združenega dela, kot v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah, posvetiti večjo pozornost 
vzrokom odstopanja od dogovorjene usmeritve, sprejeti pa 
tudi ustrezne ukrepe. 

Na področju socialnega skrbstva ugotavljamo, da so mate- 
rialni pogoji za razvoj splošnih socialnih zavodov ugodnejši 
od planskih predvidevanj, medtem ko je ostali del nalog s tega 
področja usklajen z začrtanimi razvojnimi možnostmi. Po- 
dročje dela se širi, ker sprejemajo skupnosti socialnega 
skrbstva še nekatere dodatne naloge, ki se prenašajo z drugih 
področij skupne porabe. 

Dogovorjene naloge na področju organiziranega otroškega 
varstva se uresničujejo iznad predvidevanj, kljub temu in 
dodatnemu zbiranju sredstev s samoprispevki občanov pa 
potrebe še vedno presegajo možnosti; medtem ko otroški 
dodatki naraščajo počasneje Izvršni svet smatra, da dosežena 
raven osebne porabe in potrebe po širjenju organiziranega 
varstva otrok zahtevajo zmanjševanje pomena otroškega do- 
datka kot socialnega korektiva, ter hitrejši razvoj družbeno 
organizirane vzgojnovarstvene dejavnosti kot prioritetne 
planske naloge. 

Na področju kulture je značilno enotnejše povezovanje v 
slovenskem kulturnem prostoru. V okviru kulturne skupnosti 
Slovenije so se močneje uveljavili skupni programi za dejav- 
nosti širšega pomena (varstvo kulturne dediščine, gledališke 
dejavnosti, dejavnosti slovenske filharmonije), za obogatitev 
programa RTV v sodelovanju z drugimi OZD s področja kul- 
ture, za načrtnejšo izgradnjo in rekonstrukcijo prostorov za 
kulturne dejavnosti ter solidarnostna pomoč manj razvitim 
območjem. Kulturne skupnosti so prednostno pospeševale 
razvoj založništva in knjižničarstva, gledališke dejavnosti in 
varstva kulturne dediščine, še vedno pa po oceni Izvršnega 
sveta ni ustrezno urejeno vprašanje osebnih dohodkov delav- 
cev v gledališčih in knjižnicah. Širše se uveljavlja tudi kul- 
turno sodelovanje z drugimi republikami in pokrajinama ter 
izmenjava kulturnih dobrin s svetom. 

★ ★ ★ 

Prikazan razvoj družbenoekonomskih gibanj v prvih treh 
letih izvajanja družbenega plana kaže na nekatere probleme, 
ki pomenijo znatne odmike od ciljev in nalog, dogovorjenih v 
družbenem planu. 

To so predvsem: 
- občutno zaostajanje pri uveljavljanju nekaterih pomemb- 

nih kvalitativnih činiteljev družbenega plana, zlasti produk- 
tivnosti dela, učinkovitosti gospodarjenja in vključevanje v 
mednarodno menjavo, predvsem na podlagi sodobne te- 
hnologije, lastnega znanja in učinkovitejše organiziranosti, 

- še vedno je opazno precejšnje neskladje med obsegom 
in strukturo investicijskih namer v srednjeročnih planih or- 
ganizacij združenega dela in predvidevanji družbenega plana 
oziroma realnimi narodnogospodarskimi možnostmi, pa tudi 
neusklajenost planov organizacij združenega dela s spreje- 
timi obveznostmi in kriteriji iz dogovora o temeljih druž- 
benega plana, 

. - določena odstopanja od predvidenih razmerij v delitvi 
družbenega proizvoda. 

Pri izvajanju nekaterih pomembnih nalog iz dogovora o 
temeljih družbenega plana kasnimo. Kasnitve so ponekod 
takšne, da bo moč dogovorjene naloge vendarle uresničiti do 
konca tega srednjeročnega obdobja, ponekod pa jih bo po- 
trebno še proučiti in se odločiti tudi o tem, da se deloma 
prenesejo v naslednje srednjeročno obdobje. V teku so še 
intenzivne razprave med podpisniki dogovora o temeljih druž- 
benega plana o vzrokih kasnitev, posledicah in odgovornosti 
nosilcev za izvajanje obveznosti iz tega dogovora. Vsekakor 
bo pri posameznih objektivno utemeljenih odstopanjih prišlo 
tudi do pobud za spremembe dogovorjenih nalog in obvezno- 
sti in bo treba te spremembe še v jeseni sprejeti po samo- 
upravnem postopku, kot ga predvideva zakon o temeljih si- 
stema družbenega planiranja. Na teh osnovah bo Izvršni svet 
ob razpravah o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1979 
predložil dopolnitve dogovora o temeljih družbenega plana 

SR Slovenije in če se bo izkazalo za potrebno, tudi ustrezne 
dopolnitve družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. 

Izvršni svet smatra, da je ob ugotovljenem neskladju med 
plani organizacij združenega dela in nalogami, ki izhajajo iz 
dogovora o temeljih družbenega plana, potrebno s samou- 
pravnimi sporazumi in dogovori o temeljih planov zagotoviti 
ob upoštevanju realnih finančnih možnosti prednostno 
izvajanje nalog, za katere so se podpisniki dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije dogovorili. Vseh kvalita- 
tivnih usmeritev in nalog iz družbenega plana in dogovora o 
njegovih temeljih ne bo moč uresničiti. Glede na njihovo 
pomembnost za celoten družbeni razvoj pa Izvršni svet oce- 
njuje, daje potrebno okrepiti prizadevanja vseh dejavnikov in 
nosilcev odločanja za njihovo čimvečjo uresničitev do konca 
tega srednjeročnega obdobja. 

Čeprav dosežena razmerja v delitvi dohodka in družbenega 
proizvoda v prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja 
niso povsem v skladu s smernicami družbenega plana, Izvršni 
svet smatra, da obseg odstopanj kljub vsemu še ni zaskrblju- 
joč in bo možno v naslednjih letih ob ustrezni višji rasti 
ustvarjenega dohodka s skladnejšimi odnosi v razporejanju 
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela ta od- 
stopanja tudi v globalu v precejšnji meri nadoknaditi. Zato 
Izvršni svet ocenjuje, da v tem trenutku niso potrebni ukrepi, 
za katere ga v primeru večjih odstopanj od dogovorjenega 
razvoja zavezuje III. del družbenega plana. 

III. 

1. Problemi, ugotovljeni v prvi polovici leta 1978, ki na 
nekaterih področjih ogrožajo izvajanje sprejete razvojne poli- 
tike, po oceni Izvršnega sveta zahtevajo usmeritev ekonom- 
ske politike v letu 1979 zlasti na: 

- konkretno preobrazbo družbenoekonomskih odnosov v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, krajevnih 
in družbenopolitičnih skupnostih na osnovi že sprejetih si- 
stemskih rešitev, da bi se tako družbeno organizirali za po- 
spešeno povečanje družbene produktivnosti dela in učinkovi- 
tejšo izpeljavo strateških razvojnih nalog, 

- dosledno povezovanje vprašanj materialnega razvoja ter 
razvoja in utrjevanja samoupravnih odnosov v neločljivo, no- 
tranje povezano in soodvisno celoto ter na tej osnovi zaostri- 
tev odgovornosti za uresničevanje samoupravno sprejetih 
nalog in obveznosti, dogovorjenih z družbenimi plani, 

- uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja in zagotovitev 
hitrejše rasti produktivnosti dela in dohodka z učinkovitejšo 
izrabo materialnih in drugih proizvodnih pogojev, z izboljša- 
njem odnosa do dela ter racionalnejšim gospodarjenjem z 
družbenimi sredstvi, 

- organizirano in odgovorno aktivnost delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v drugih oblikah združeva- 
nja dela in sredstev pri oblikovanju razvojnih odločitev z 
vidika celovitosti razvoja in odvisnosti v družbeni reproduk- 
ciji, kar naj privede do razvojno in ekonomsko utemeljene 
delitve dela in dohodkovnega povezovanja v širših organiza- 
cijskih kompleksih združenega dela, sposobnih za izvedbo 
temeljnih premikov v tehnološki opremljenosti, organizirano- 
sti poslovanja in dela, tržni uspešnosti in stabilnem povečeva- 
nju dohodka, 

- povečanje izvoza blaga in storitev kot pomembnega ra- 
zvojnega činitelja in s tem ustvarjanje možnosti za večjo 
gospodarsko aktivnost in za boljšo oskrbo z energijo, surovi- 
nami, reprodukcijskim materialom in opremo iz uvoza ob 
skladnejših odnosih v plačilno-bilančnem položaju republike 
ter v razvijanje višjih oblik sodelovanja, zlasti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju; s celovitejšo ponudbo in 
kompleksnim inženiringom za kompletno izvajanje investicij- 
skih del na osnovi združevanja dela in sredstev, 

- doslednejše uveljavljanje sprejetih kriterijev investiranja, 
z močnejšim poudarkom na plačilno-bilančnem kriteriju ter 
kriteriju učinkovitosti vlaganj ter zagotavljanje kvalitetnih vi- 
rov sredstev za izvajanje prioritetnih nalog na področju in- 
vesticij ob hkratnem usklajevanju investicijskih programov z 
dejanskimi materialnimi možnostmi, 
- krepitev ekonomskih motivov in interesov delavcev v 

temeljnih organizacijah združenega dela za racionalno go- 
spodarjenje z živim delom tako pri uporabi lastnih delovnih 
sposobnosti in zmožnosti kot tudi pri odločitvah o novem 
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zaposlovanju, in učinkovitejše gospodarjenje z vsemi pojav- 
nimi oblikami minulega dela, od ekonomične uporabe sred- 
stev za delo in predmetov dela do gospodarjenja z družbeno 
akumulacijo, 

- izvajanje politike ekonomske stabilizacije na vseh po- 
dročjih in uveljavljanje selektivnih kriterijev za povečanje cen 
skladno z dogovorjenimi razvojnimi usmeritvami, 

- dosledno izvajanje dogovorjenih usmeritev za skladnejši 
regionalni razvoj in hitrejši razvoj manj razvitih in obmejnih 
območij v SR Sloveniji. 

2. Izvršni svet ugotavlja, da je pretežni del pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti za uresničevanje razvojne politike in reše- 
vanje tekočih problemov razvoja sedaj v samoupravno or- 
ganiziranem združenem delu. Zato je razvijanje samoupravne 
organiziranosti in konkretna preobrazba družbenoekonom- 
skih odnosov v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela ter v samoupravnih interesnih skupnostih ena ključnih 
nalog v tej fazi izvajanja družbenega plana, od uresničevanja 
katere je v veliki meri odvisno tudi uresničevanje materialnih 
razvojnih ciljev. 

Razprave o uresničevanju družbenega plana na prehodu v 
drugo polovico tega srednjeročnega obdobja bodo morale 
zajeti vse nosilce razvoja in jih aktivirati za doslednejše ure- 
sničevanje njihovih obveznosti v kladu z zakonom o združe- 
nem delu in zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja. Le tako bo moč gospodarske tokove obvladovati brez 
ohranjevanja ali celo ponovne krepitve administrativnih pose- 
gov na področju tekoče politike, zlasti na področju združeva- 
nja sredstev za razširjeno reprodukcijo, trga in cen ter me- 
dnarodne menjave. 

3. Že dosežena raven družbenoekonomskega razvoja v SR 
Sloveniji s specifično strukturo gospodarstva, z velikimi za- 
htevami glede usklajenosti razvoja gospodarske in družbene 
infrastrukture ter izboljšanja človekovega okolja terja še na- 
dalje dinamično rast gospodarstva, racionalnejše gospodar- 
jenje z materialnimi in drugimi proizvodnimi stroški ter go- 
spodarno razpolaganje z družbenimi sredstvi. 

Da bi nadomestili nižjo rast proizvodnje iz začetka tega 
planskega obdobja, bi morala proizvodnja rasti v prihodnjih 
dveh letih po letni stopnji 7,8%, industrijska proizvodnja pa 
po stopnji 8,4% letno. Z vidika osnovnih materialnih faktorjev, 
zlasti razpoložljivih zmogljivosti, ki bodo še povečane zaradi 
novih investicij, tekočih rekonstrukcij in modernizacije, bi bilo 
tako stopnjo rasti moč doseči, vendar pa omejitev za nara- 
ščanje proizvodnje predstavlja popraševanje, zlasti izvozno in 
šibka konkurenčna sposobnost in poslovnost. Izvršni svet 
ocenjuje, da je v sedanji fazi dela, ko so tudi ocene druž- 
benoekonomskih gibanj v letu 1978 še negotove, še najbolj 
realno izhajati iz predpostavke, da bo razvoj v SR Sloveniji v 
prihodnjem letu potekal v okviru dinamike rasti, predvidene s 
srednjeročnim planom, da bi torej rast družbenega proizvoda 
znašala okoli 6%, industrijske proizvodnje okoli 7%, zapo- 
slenosti in produktivnosti pa okoli 3%. V prihodnjih mesecih 
bo potrebno intenzivno spremljati družbenoekonomska giba- 
nja in njihove tendence ter na osnovi strokovnih analiz pre- 
verjati in dopolnjevati ocene materialnih okvirov razvoja v 
prihodnjem letu, ki bodo v jesenskih mesecih služile za pri- 
pravo resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v letu 
1979. 

V vseh sredinah bo treba zagotoviti, da bo dinamična go- 
spodarska aktivnost v letu 1979 bolj slonela na rasti produk- 
tivnosti dela in večji učinkovitosti gospodarjenja na osnovi 
izboljšanja organizacije dela, modernizacije proizvodnih pro- 
cesov, sodobne tehnologije, večje udeležbe znanja in razi- 
skovalnega dela, zlasti pa na izboljšanju odnosa do dela in do 
upravljanja z družbenimi sredstvi. V preteklih dveh letih smo 
ob intenzivnem uveljavljanju ustavnih določil in zakona o 
združenem delu poudarjali predvsem pravice delavcev-sa- 
moupravljalcev, da odločajo o celotnem dohodku v vseh 
fazah reprodukcije in na vseh ravneh sprejemanja odločitev, 
ne da bi obenem tudi odločneje realizirali tista določila za- 
kona o združenem delu, ki govorijo o dolžnostih in odgovor- 
nosti vsakega delavca-samoupravljalca za svoje delo in za 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Zato Izvršni svet meni, 
da je potrebno na vseh ravneh od temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela in njihovih asociacij, od krajevnih skup- 
nosti do družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij zaostriti odnos do dela in odgovornost za racio- 
nalno gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Brez tega tudi ne 
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bo moč uveljaviti novih kvalitet v družbenoekonomskem ra- 
zvoju, ki so ena temeljnih usmeritev družbenega plana. 

4. Izvršni svet ocenjuje, da bodo v letu 1979 v večji mer,i 
prišli do izraza učinki vlaganj v infrastrukturo ter v n ekatere 
surovinske dejavnosti. Ker pa dosedanja gibanja kažejo, da so 
spremembe v strukturi proizvodnje izrazito počasnejše od 
sprememb v strukturi investicij, bo dinamika gospodarske 
aktivnosti tudi v prihodnjem letu še vedno močno odvisna od 
uvoza surovin, reprodukcijskega materiala in opreme. V po- 
gojih vezave uvoznih možnosti z izvoznimi dosežki to pomeni, 
da bodo potrebni nadaljnji organizirani napori za povečeva- 
nje izvoza blaga in storitev, kljub težavam pri prodaji na 
svetovnem tržišču. 

V mednarodni menjavi se mora uveljaviti zlasti industrija, ki 
bo s svojim izvozom morala v vse večji meri zagotavljati 
devizna sredstva za uvoz energije, surovin in reproduk- 
cijskega materiala. Prestrukturiranje in modernizacija in- 
dustrije, ki sta potekali v preteklih dveh letih prepočasi, mo- 
rata zato temeljiti zlasti na kriteriju povečevanja izvoza in 
racionalnega nadomeščanja uvoza ter na kriteriju učinkovito- 
sti in ekonomičnosti, da bi zagotovili konkurenčno sposob- 
nost proizvodnje na zahtevnih zunanjih tržiščih. V strukturi 
industrijske proizvodnje in v politiki osvajanja nove proizvod- 
nje morajo dobiti izrazit poudarek tiste usmeritve, ki bodo 
gospodarstvo SR Slovenije tehnološko, kadrovsko in organi- 
zacijsko osposobile za bistveno povečanje ekonomskih od- 
nosov z neuvrščenimi državami in deželami v razvoju. 

To zlasti zahteva povečano aktivnost organizacij združe- 
nega dela, bank in gospodarske zbornice pri opredelitvi no- 
vih, poslovno in dohodkovno povezanih proizvodnih progra- 
mov, hitrejše uvajanje sodobne tehnologije, uveljavljanje 
učinkovitejše organizacije dela in nenehno iskanje novih 
možnosti za razširitev ekonomskih odnosov s tujino na traj- 
nejših temeljih. 

5. Ob povečanju naporov za izvoz pa bo treba v prihodnjem 
letu pospeševati tudi notranje dejavnike rasti, zlasti dina- 
mično in učinkovitejšo investicijsko aktivnost kot bistven po- 
goj za dinamično gospodarsko rast in za hitrejše spremembe 
v strukturi proizvodnje. Pomemben bo tudi razvoj stanovanj- 
ske izgradnje in drobnega gospodarstva, ki slonita predvsem 
na domačih virih in ki pomembno pospešujeta proizvodnjo na 
drugih področjih. 

Vzdrževanje dinamične investicijske aktivnosti in povečanje 
učinkovitosti vlaganj zahteva poleg krepitve akumulacijske 
sposobnosti v organizacijah združenega dela tudi večjo sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev. Velika odvisnost 
temeljnih organizacij združenega dela od bančnih kreditov ter 
majhen delež lastnih oziroma združenih sredstev v strukturi 
sredstev za materialne naložbe t/ preteklih letih opozarjajo, da 
je treba intenzivneje razvijati sistem razširjene reprodukcije v 
smeri takega združevanja dela in sredstev, ki bo bolj motiviral 
delavce za najbolj smotrna in učinkovita vlaganja v skladu z 
usmeritvami družbenega plana in nadomestil kreditni sistem 
povsod, kjer le-ta ovira razvoj samoupravnih odnosov in eko- 
nomičnega investiranja. Izvršni svet se bo zavzemal za to, da 
bodo ukrepi denarno kreditne politike ter delovanje bank 
usmerjeni v spodbujanje samoupravnega združevanja dela in 
sredstev na osnovi medsebojni dohodkovne povezanosti in 
odvisnosti. Zato je treba še bolj odločno pospešiti uveljavlja- 
nje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov znotraj te- 
meljnih bank in med njimi, hitrejše oblikovanje internih bank, 
ki morajo postati mesto dohodkovnega povezovanja delavcev 
ter središče samoupravnega združevanja sredstev in učin- 
kovitega gospodarjenja z njimi za zagotavljanje financiranja 
tekočih in razvojnih programov in preko teh procesov doseči 
tudi krepitev akumulacijske sposobnosti temeljnih organiza- 
cij združenega dela. 

6. Težišče nadaljnjega dela pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodka mora biti v oblikovanju kriterijev in meril za 
ugotavljanje dejanskega prispevka delavca pri ustvarjanju 
nove vrednosti in pridobivanja dohodka ter v oblikovanju 
takih osnov in meril za delitev osebnih dohodkov, ki bodo 
krepili ekonomske motive in interese delavcev v temeljnih 
organizacijah, da s svojim delom in odločitvami o razporeja- 
nju dohodka ter o združevanju dela in sredstev optimalno 
prispevajo k rasti dohodka in povečanju družbene produk- 
tivnosti dela. Tudi dogovarjanje o obsegu in strukturi sred- 
stev, ki jih delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
združujejo v okviru svobodne menjave dela za izvajanje nalog 
na področju družbenih dejavnosti, mora zagotavljati do- 
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slednejše in hitrejše izvajanje tistih nalog, ki v večji meri 
vplivajo na povečevanje individualne in družbene produk- 
tivnosti dela in ki so v družbenem planu opredeljene kot 
prednostne. 

7. Za uresničitev načela delitve po delu v skladu z delovnim 
prispevkom ter v sorazmerju individualne in družbene pro- 
duktivnosti dela morajo delavci v vseh temeljnih organizaci- 
jah združenega dela v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov in v svojih planih določiti razmerja med doseženim 
dohodkom in obsegom sredstev za osebne dohodke ter dina- 
miko rasti sredstev za osebne dohodke v odnosu na dinamiko 
doseženega dohodka. Obveznost upoštevanja takšnega plan- 
skega razmerja med letom in po zaključnem računu bo zago- 
tovila, da bodo v razporejanju dohodka dosledno zagotovljeni 
nameni, za katere so se delavci odločili v sprejetih sporazu- 
mih o temeljih planov in v samih, planih. Večanje osebnih 
dohodkov mora biti dosledno vezano na naraščanje učinkovi- 
tosti tekočega in minulega dela in na naraščanju družbene 
produktivnosti dela, diferenciacija v osebnih dohodkih pa naj 
bo predvsem vzpodbuda za večanje individualne produk- 
tivnosti dela in uspešnejše gospodarjenje z minulim delom, za 
večjo delovno vnemo, razvijanje ustvarjalno-inovacijskih spo- 
sobnosti itd. 

Izdelati moramo kriterije in mehanizme za objektivno druž- 
beno vrednotenje različnega dela in delovnih učinkov in v 
sistem ustvarjanja in razporejanja dohodka in delitve osebnih 
dohodkov vgraditi mehanizme proti prisvajanju dohodka brez 
dela, proti monopolnim in drugim priviligiranim zaslužkom, 
upoštevaje vse oblike rentništva. 

8. V skladu z vsemi navedenimi usmeritvami in težišči dela 
bo izvajanje politike ekonomske stabilizacije v prihodnjem 
letu zasnovano predvsem na večanju individualne in druž- 
bene produktivnosti dela in večjem dohodku, na skladnejših 
odnosih v družbeni reprodukciji, na povečanju ekonomije 
dela in sredstev, na skladnejših razmerjih v porabi in na 
ekonomski politiki, ki bo v vseh svojih delih - od politike cen, 
kreditno-monetarne politike, devizne politike, politike rezerv 
do davčne politike - bolj kot doslej delovala usklajeno z 
razvojno politiko in zagotavljala uresničitev nalog, dogovor- 
jenih z družbenim planom. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je po- 
trebno z bolj doslednim uresničevanjem nalog iz družbenega 
dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji na samoupravni podlagi nadoknaditi dosedaj 
zamujeno vsaj do konca sedanjega srednjeročnega obdobja, 
kar zahteva povečano aktivnost vseh udeležencev tega dogo- 
vora v letu 1979. Zato bodo morale Gospodarska zbornica 
Slovenije, medobčinski odbori gospodarske zbornice in 
banke skupaj z organizacijami združenega dela aktivneje so- 
delovati pri iniciranju projektov, ki bodo podlaga za samou- 
pravno združevanje sredstev, za hitrejše preusmerjanje na- 
ložb na manj razvita in obmejna območja in odpiranje novih 
delovnih mest na teh območjih. Samoupravne interesne 
skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, 
zlasti na področju oskrbe z elektroenergijo, oskrbe s pitno in 
tehnološko vodo, na področju melioracij in v PTT storitvah, 
kjer so največji zaostanki v izvajanju nalog, bodo morale po 
samoupravni poti sprejeti dodatne ukrepe za uresničitev do- 
govorjenih nalog. 

10. V letu 1979 bo potrebno začeti s pripravami srednjeroč- 
nih planov razvoja za obdobje od 1981 do 1985 leta. Ti plani 
morajo biti v celoti in na vseh ravneh, od temeljnih organizacij 
združenega dela in njihovih asociacij, samoupravnih intere- 
snih skupnosti in krajevnih skupnosti do družbenopolitičnih 
skupnosti izdelani v skladu z novim sistemom samouprav- 
nega družbenega planiranja. Te priprave morajo zajeti vse 
osnovne nosilce planiranja v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in v. družbenopolitičnih skupnostih, ki bodo v 

procesu samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- 
govarjanja o ciljih in nalogah razvoja v prihodnjem obdobju 
ustvarjali pogoje za nadaljnji razvoj proizvajalnih sil, za us- 
klajevanje in usmerjanje družbenoekonomskih, socialnih in 
drugih samoupravnih odnosov in interesov delovnih ljudi ter 
osnove za nadzor delovnih ljudi nad vsemi področji ustvarja- 
nja, pridobivanja in razporejanja dohodka. 

Izvršni svet bo v jeseni leta 1978 pripravil osnutek zakona o 
sistemu družbenega planiranja, ki bo zaokrožil sistemsko 
podlago samoupravnega družbenega planiranja in upošteval 
dosedanje izkušnje pri uveljavljanju tega sistema. Prav tako 
bo zagotovil pogoje za organizirano delo planskih in drugih 
strokovnih in raziskovalnih organizacij pri izdelavi metodolo- 
gije planiranja družbenega razvoja na marksističnih temeljih. 

V jeseni 1978 bodo Izvršni svet in drugi udeleženci začeli 
usklajevati predloge dogovorov o temeljih prostorskih planov, 
ki bodo omogočili realizacijo razvojne politike in njenih po- 
treb s prostorskega vidika. S temi dogovori bodo občine med 
seboj in republika konkretizirale tudi medsebojne odnose, 
katerih razrešitev je nujen pogoj za izdelavo prostorskih pla- 
nov in izvedbene dokumentacije (urbanistični načrti, zazidalni 
načrti). Izvršni svet bo posvetil posebno pozornost pripravi 
strokovnih gradiv in projekcij ter organizacijsko in tehnično 
pomagal občinam pri izvajanju njihovih nalog, da bi delo teklo 
skladno z dogovorjenimi roki. 

11. Veliko oviro pri analiziranju družbenoekonomskih gi- 
banj in pri sprejemanju ukrepov za izvajanje dogovorjenih 
nalog predstavlja nedodelanost obstoječega sistema informa- 
cij, ki kljub velikemu številu podatkov pogosto ne daje dovolj 
stvarnih podlag za celovito oceno družbenoekonomskih gi- 
banj ter analizo in usklajevanje tokov družbene reprodukcije. 

Izvršni svet se bo zato zavzemal za izpopolnjevanje in do- 
gradnjo celovitega družbenega sistema informiranja, ki bo 
deloval družbeno odgovorno in usklajeno kot ena bistvenih 
osnov razvoja in krepitve samoupravnega sistema in odnosov 
ter sistema delegatskega odločanja. 

12. Razviti in krepiti bo potrebno delovanje samoupravnih 
in družbenih institucij delavske in družbene kontrole, od 
organov delavske kontrole v organizacijah združenega dela, 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja pa vse do skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti, da bi preko njihove nepo- 
sredne aktivnosti pospešeno odpravljali usedline stare prakse 
in odnosov in podprli uresničevanje družbene preobrazbe in 
razvojnih ciljev. 

★ ★ ★ 

Analiza izvajanja družbenega piana za obdobje 1976-1980 v 
letih 1976, 1977 in 1978, ki jo je pripravil Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje in je služila kot osnova pri pripravi 
tega poročila, predstavlja prvo oceno možnosti uresničevanja 
družbenega plana v letu 1979. Ocene in usmeritve, ki izhajajo 
iz te analize, bodo dopolnjene še z ocenami o izvajanju 
družbenih planov in dogovorov o njihovih temeljih, ki bodo 
pripravljene v občinah. Izvršni svet bo v prihodnjih mesecih še 
poglobil oceno uresničevanja družbenega plana in pogojev 
za uresničevanje nalog iz dogovora o njegovih temeljih ter na 
tej osnovi in na podlagi stališč, ki jih bo zavzela Skupščina SR 
Slovenije o tem poročilu pripravil osnutek Resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega piana SR Slovenije v letu 1979 ter ga 
predložil Skupščini SR Slovenije do konca oktobra 1979. V 
osnutku Resolucije bo na osnovi dopolnjene analize ure- 
sničevanja družbenega plana v letošnjem letu in kom- 
pleksnejše ocene možnosti družbenoekonomskega razvoja v 
letu 1979 v organizacijah združenega deta, občinah, republiki 
in Jugoslaviji konkretiziral tudi smeri aktivnosti in predlagal 
Skupščini.SR Slovenije ukrepe za uresničevanje družbenega 
plana v letu 1979. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

izvajanja Družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980, v letih 1976, 1977 

in 1978 ter prva ocena možnosti razvoja v 

letu 1979 

UVOD 
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja 

in o družbenem planu Jugoslavije zahteva, da se v 
maju pripravi širša analiza izvajanja družbenega 
plana v preteklem obdobju in ocenijo možnosti za 
njegovo izvajanje v prihodnjem letu. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v 
sodelovanju z republiškimi organi ter na osnovi 
poročil podpisnikov Dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije in uradnih statističnih 
podatkov pripravil predloženo analizo izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v obdobju 
1976-1978 z dokumentacijo in prilogo, ki obravnava 
izvajanje nalog iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije na področju gospodarstva. 

Sočasno so pripravljene tudi naslednje parcialne 
ocene o izvajanju nalog družbenega plana: 

1. Analiza izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije na področju družbenih dejavnosti 

2. Glavne značilnosti razvoja zaposlovanja v raz- 
dobju 1976-1977 in v letu 1978 

3. Pridobivanje in razporejanje celotnega pri- 

hodka ter ocena skladnosti tokov družbene repro- 
dukcije in akumulacije sposobnosti združenega 
dela 

4. Prikaz gospodarskega položaja po področjih s 
poudarkom na dejavnostih posebnega pomena za 
realizacijo dogovorjene politike skupnega razvoja. 

Veliko oviro pri analiziranju družbenoekonom- 
skih gibanj in pri sprejemanju ukrepov za izvajanje 
dogovorjenih nalog predstavlja nedodelanost ob- 
stoječega sistema informacij, ki kljub velikemu šte- 
vilu podatkov pogosto ne daje dovolj stvarnih pod- 
lag za celovito oceno družbenoekonomskih gibanj 
in analizo tokov družbene reprodukcije. 

Zaradi omejenih možnosti, ki jih dajejo razpolož- 
ljivi statistični podatki in še negotove razvijne ten- 
dence v prvih mesecih letošnjega leta, bomo ana- 
lizo v jeseni dopolnili z natančnejšo oceno kazalcev 
družbenoekonomskih gibanj v letu 1978 ter s po- 
drobnejšo kvantitativno oceno možnosti razvoja v 
letu 1979, kar bo služilo kot podlaga pri pripravi 
Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1979. 

Analiza je pripravljena na osnovi podatkov, ki so 
bili na razpolago do 31. maja 1978. 

1. OSNOVNI CILJI IN POLITIKA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1976-1980 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980 je bil 
sprejet v pogojih intenzivnega prilagajanja gospodarstva in 
celotne družbe ustavi ter v času, ko je bilo naše gospodarstvo 
zaradi nakopičenih dolgoročnih strukturnih problemov in pod 
vplivom globokih sprememb v mednarodnih ekonomskih od- 
nosih na najnižji točki gospodarske aktivnosti v zadnjih dese- 
tih letih. Zato je družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 dal poudarek zlasti tistim ciljem in nalogam ki naj 
bi zagotovili kvaliteten napredek v razvoju proizvajalnih sil in 
družbenoekonomskih odnosov. Z resolucijo o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 pa so bile 
naloge razdeljene glede na dosežene rezultate in probleme, ki 
so bili prisotni v prvih dveh letih uresničevanja plana. 

V ospredju so zlasti naslednji cilji in naloge: 
- utrjevanje in vsestranski napredek v položaju delavca v 

združenem delu, zlasti intenziviranje procesov samouprav- 
nega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja ter zdru- 
ževanja dela in sredstev, izpopolnjevanje družbenoekonom- 
skih odnosov procesa svobodne menjave dela, nadaljevanje 
bančne preobrazbe ter izpopolnjevanje sistema samouprav- 
nega planiranja; 

- stalno izboljševanje življenjskih ravni delavcev in ob- 
čanov ob poudarjeni krepitvi njihovega družbenega stan- 
darda; 

- stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kvalitetnih.de- 
javnikov v gospodarjenju ob skladnejših odnosih v obsegu in 
strukturi proizvodnje in porabe; 

- spremembe v strukturi proizvodnje in investicij v smeri 
dogovorjenih prednostnih nalog, zlasti na področju ener- 
getike in prometa, kmetijstva in živilstva, surovinskih dejav- 
nosti in reprodukcijskega materiala ter modernizacije tiste 
predelovalne industrije, ki ustreza sprejetim razvojnim kriteri- 
jem; 

- izvajanje prednostnih nalog v družbenih dejavnostih, zla- 
sti usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega dela, 
osnovnega zdravstvenega varstva in nekaterih področjih 
kulture; 

- pri svojih investicijskih odločitvah morajo investitorji 
svoje programe uskladiti z dotokom sredstev in se odločiti za 
predložitev oziroma podaljšanje tistih programov, za katere 
niso zagotovili celotnih sredstev; 

- nadaljnje vključevanje v mednarodno menjavo in 
izboljševanje plačilno-bilančnega položaja republike s pove- 
čanjem blaga in storitev, z ustreznejšo regionalno usmeritvijo 
ter z zmanjševanjem uvozne odvisnosti; 

- krepitev akumulativne sposobnosti organizacij združe- 
nega dela na osnovi povečane produktivnosti dela in 
uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi ter poča- 
snejše rasti sredstev za kritje osebnih in skupnih potreb; 

- skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij v SR 
Sloveniji, smotrnejša uporaba prostora ter upoštevanj« po- 
treb po zavarovanju in urejanju okolja; 
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- izpopolnjevanje in dograjevanje družbenega sistema in- 
formiranja, ki naj prispeva k usposabljanju delavcev za uprav- 
ljanje s sredstvi družbene reprodukcije in za sodelovanje v 
procesu političnega odločanja ter družbenega planiranja. 

2. NEKATERI VIDIKI UVELJAVLJANJA 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

Celotna družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoeko- 
nomskih in drugih samoupravnih odnosov v prvih letih teko- 
čega srednjeročnega plana je bila usmerjena v krepitev mesta 
in vloge delavca v temeljni organizaciji združenega dela kot 
temeljni samoupravni skupnosti družbenega dela in življenja, 
še zlasti na nekatera najpomembnejša področja preobrazbe 
družbenih odnosov, kot so uveljavljanje samoupravnega 
družbenega planiranja, uresničevanja dohodkovnih odnosov 
na vseh segmetih in v vseh fazah družbene reprodukcije, 
zlasti še na področju pridobivanja in razporejanja dohodka, 
uresničevanje svobodne menjave dela, poglabljanja dohod- 
kovnih odnosov med proizvodnjo in trgovino, preobrazbe 
bančništva in na celotno samoupravno organiziranost na 
vseh področjih. Z intenzivno zakonodajno aktivnostjo v okviru 
celotne Jugoslavije in v republiki je podobna celovita si- 
stemska osnova za nadaljnjo družbeno aktivnost pri preobra- 
zbi družbenoekonomskih odnosov. 

Rezultati, ki so jih delavci dosegli v tem obdobju na posa- 
meznih področjih uveljavljanja novih družbenoekonomskih 
odnosov, so dokaj različni, tako po izvirnosti v pristopu in 
intenzivnosti delovanja pri spreminjanju družbenoekonom- 
skih odnosov, kot po sposobnosti pri iskanju, razčlenitvi in 
uresničevanju teh sprememb. 

2.1. Pri uveljavljanju novega sistema in metodologije sa- 
moupravnega družbenega planiranja so bili v preteklih dveh 
letih doseženi pomembni uspehi, ki so rezultat prizadevanj za 
hitrejše razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na podlagi ustave, zakona o združenem delu zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja. Vendar pa sprejeti 
samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov in plani 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti še niso v zadostni meri sredstvo in instrument za 
celovito obvladovanje pogojev in tokov družbene reproduk- 
cije. Planski dokumenti so po vsebini in kvaliteti zelo različni. 
V planih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih skupnosti ni dosledno in celovito zajeto planiranje 
ekonomskih, socialnih, kulturnih, prostorskih, ekoloških in 
drugih pogojev in osnov za pridobivanje in povečevanje do- 
hodka in za njegovo razporejanje na osebno, skupno in 
splošno porabo ter na sredstva za razširitev materialne 
osnove združenega dela in za rezerve. 

Z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1978 je Skupščina SR Slovenije zaostrila odgovor- 
nost poslovodnih, izvršilnih, strokovnih in političnih organov 
in organizacij za uveljavljanje samoupravnega sistema druž- 
benega planiranja in v zvezi s tem opredelila konkretne na- 
loge. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje zaenkrat še 
ne razpolaga z novimi, sistematsko zbranimi podatki o rezul- 
tatih te aktivnosti glede na tiste ob koncu lanskega leta, ko je 
bilo na podlagi ankete minimalnih kazalcev ugotovljeno, da 
14% temeljnih organizacij in enovitih delovnih organizacij s 
področja mater plana in kar 48% temeljnih organizacij svojih 
medsebojnih razvojnih interesov in obveznosti ni imelo za- 
snovanih na samoupravnih sporazumih o temeljih plana de- 
lovne organizacije.1 Na podlagi nekaterih novejših informacij2 

je moč sklepati, da se to stanje ne izboljšuje in da še naprej 
veljajo ugotovitve iz lanske analize (tudi glede kvalitete pla- 
nov), ki je opozorila na pogosta odstopanja od določil zakona 
glede predpisane vsebine plana in postopkov sprejemanja 
plana ter na formalizme, nekonkretnosti in neusklajenosti 

1 Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je o tem pripravil obširnejšo 
Informacijo in jo posredoval družbenopolitičnim organizacijam in zainteresira- 
nim organom v občinah in republiki. To informacijo bo Zavod v naslednjem 
mesecu aktualiziral. Prav tako je v pripravi posebna analiza ankete minimalnih 
kazalcev o srednjeročnih planih TOZD, ki bo med drugim podrobneje obrav- 
navala usmeritve in tudi kvaliteto planov TOZD in enovitih delovnih organizacij. 

' V poročilu družbenega pravobranilca samoupravljanja je med drugim ugo- 
tovljeno, da je med obravnavanimi primeri le 26% temeljnih organizacij imelo 
srednjeročne plane sprejete po zakonitem postopku. 

planov in sporazumov. Ob reorganizacijah organizacij zdru- 
ženega dela in ustanavljanju novih temeljih organizacij se ne 
posveča dovolj pozornosti oblikovanju samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana in oblikovanju srednjeročnega plana, 
ki so temeljni samoupravni akti, s katerimi se na daljši rok 
urejajo medsebojni razvojni interesi in obveznosti. Še vedno 
obstojajo tudi nekatere večje delovne organizacije in celo 
sestavljene organizacije združenega dela, ki poslujejo brez 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 

Znatno neugodnejši je položaj v družbenih dejavnostih. 
Samoupravne interesne skupnosti v republiki kot tudi v ob- 
činah doslej še vedno niso sprejele srednjeročnih planov do 
leta 1980, prav tako pa tudi temeljne organizacije in delovne 
organizacije v teh dejavnostih večinoma niso sprejele planov 
ali pa jih niso uskladile s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti. 

V samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, ki je pričela delovati v začetku letošnjega leta, je 
samoupravni sporazum o temeljih plana in plan do leta 1980 v 
pripravi in bo predvidoma sprejet v jesenskih mesecih letos. 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1977 je ocenila pojav poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela brez samoupravno sprejetega srednjeročnega 
plana kot eno temeljnih kršitev zakona, ki ogrožajo osnove 
samoupravnega položaja delavcev v združenem delu. Zato je 
zadolžila družbeno pravobranilstvo samoupravljanja za 
ustrezno ukrepanje. Ta naloga je zastavljena in se že izvaja. 
Tudi temeljne banke so se vključile v ta prizadevanja, saj so 
upravljalci bank uvrstili predložitev plana med bistvene krite- 
rije pri koriščenju bančnih kreditov. 

V skladu z določili Resolucije pripravljajo v občinah v zvezi 
z analizo o izvajanju družbenega plana podrobnejši vpogled v 
stanje planiranja na njihovem območju, kot tudi kritično 
oceno in ugotavljanje odgovornosti za izvajanje s sporazumi 
in dogovori sprejetih obveznosti. Podobno analizo in kritično 
obravnavo bi morali speljati tudi v organizacijah združenega 
dela, o čemer pa zaenkrat ni informacij. 

V sklopu nalog za razvijanje metodologije družbenega pla- 
niranja so bile v letošnjem letu opravljene ali dokončane 
naslednje naloge: teze za pripravo osnutka zakona o sistemu 
družbenega planiranja v SR Sloveniji; pripravljena in dana v 
javno razpravo je enotna metodologija in minimum obveznih 
enotnih kazalcev za planiranje, kot plod sodelovanja repu- 
bliških zavodov in organizacij z zveznimi organi in organizaci- 
jami; izdelana in predpisana je tudi začasna obvezna enotna 
metodologija in minimum obveznih enotnih kazalcev prostor- 
skih planov v SR Sloveniji; vzpostavljeno je tudi tesnejše 
sodelovanje občinskih in republiških služb pri prizadevanjih 
za poenotenje metodologije planiranja. 

.2.2. Na področju razporejanja dohodka še vedno nismo 
uspeli zagotoviti celovitega in sočasnega odločanja o zadovo- 
ljevanju osebnih, skupnih in splosnih družbenih potreb ter o 
sredstvih za razširitev materialne osnove dela in o sredstvih 
rezerv, kar onemogoča uveljavljanje načela soodvisnosti med 
gibanjem dohodka in vsemi nameni porabe. To povzroča 
neskladja v razvoju in stalne zahteve za povečevanje vseh 
oblik porabe nad realnimi dohodkovnimi možnostmi ob 
hkratnem zmanjševanju možnosti gospodarstva za vlaganja v 
razširitev materialne osnove dela. Ob tem so se tudi sredstva 
za osebne dohodke v mnogih primerih oblikovala ne glede na 
doseženi dohodek in bolj pod vplivom tekočih ekonomskih 
gibanj, zlasti rasti življenjskih stroškov, ter neodvisno od 
rezultatov dela in dosežene individualne in celotne družbene 
produktivnosti dela. Čeprav so delavci v nekaterih temeljnih 
organizacijah uspeli izpeljati načelo, da se dohodek temeljne 
organizacije in osebni dohodek delavca oblikujeta iz živega in 
minulega dela, pa do večjih premikov še ni prišlo, kar je tudi 
ena temeljnih pomanjkljivosti samoupravnih aktov. Pri tem pa 
je pomembno, da so v planskih dokumentih vendarle že 
opredeljene osnove in merila ustvarjanja in pridobivanja in ne 
le razporejanja dohodka. 

2.3_. Pri uresničevanju ustavnih načel in določil zakona o 
združenem delu, ki urejajo delitev sredstev za osebne do- 
hodke, se vse bolj utrjuje spoznanje, da so predvsem delavci v 
temeljni organizaciji dolžni stalno dograjevati osnove in me- 
rila za vrednotenje delovnega prispevka in produktivnosti 
dela ter jih dosledno uresničevati zato, da bi na tej osnovi 
nenehno naraščala produktivnost individualnega in s tem 
celotnega družbenega dela. V osnovah in merilih je še pre- 
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malo konkretnih rešitev, ki bi delavca neposredno, materialno 
in ustvarjalno spodbujala za ekonomsko čimbolj racionalno 
združevanje in vlaganje družbenih sredstev in za odvisnost 
vedno večjega dela osebnega dohodka od rezultatov doseže- 
nih z gospodarjenjem z minulim delom. Prepočasi napredu- 
jemo pri neposrednem združevanju dela in sredstev družbene 
reprodukcije med področji združenega dela, ki se med- 
sebojno delovno, proizvodno in dohodkovno povezujejo zato, 
da bi dosegli skupne interese in cilje. V dosedanji praksi so se 
skupne osnove in merila oblikovala pretežno po panogah in 
manj na osnovi sporazumevanja med dohodkovno soo- 
dvisnimi temeljnimi organizacijami. Prav zato je še močno 
prisotna mezdna miselnost in uravnilovske težnje. Delitvena 
razmerja, kot jih oblikujejo delavci v samoupravnih sporazu- 
mih, so še premalo povezana s planskimi dokumenti. Ustrezni 
sporazumi premalo odražajo razmerja med rastjo čistega do- 
hodka in osebnih dohodkov. Zaradi vseh teh odklonov se 
uresničevanje načela delitve po rezultatih živega in minulega 
dela postavlja kot ena temeljnih prednostnih nalog. Gre za 
proces, v katerem bomo morali stalno izpopolnjevati osnove 
in merila za delitev osebnih dohodkov, tako da bodo ustrezali 
resničnemu prispevku k ustvarjenemu dohodku in doseženi 
učinkovitosti v gospodarjenju s sredstvi družbene reproduk- 
cije. 

2.4. Pri uresničevanju svobodne menjave dela se na vseh 
ravneh pospešeno iščejo nove rešitve, ki naj prispevajo k 
hitrejšemu uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov med 
delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki njihovih stori- 
tev. Proces spreminjanja odnosov na teh področjih pa je 
prepočasen. Odločanje o programih teh dejavnosti je še ve- 
dno preveč v domeni izvajalcev, ohranja se stara proračunska 
miselnost, uporabniki pa zaradi majhnega vpliva na oblikova- 
nje programov in cen storitev obravnavajo sredstva za zado- 
voljevanje skupnih potreb često kot stroške in ne kot združe- 
vanje sredstev za zadovoljevanje dogovorjenih osebnih in 
skupnih interesov. To povzroča, da se obseg sredstev za 
skupno porabo giblje v premajhni odvisnosti od dejanskih 
možnosti temeljnih organizacij, da se premalo uveljavlja pri- 
spevek teh dejavnosti k povečanju produktivnosti celotnega 
družbenega dela in da se tudi prepočasi uresničujejo pre- 
dnostne naloge v razvoju družbenih dejavnosti. V financiranju 
se zadržuje avtomatizem; skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti često niso v funkciji sporazumevanja, ampak se 
pojavljajo kot institucije odločanja, pri čemer je močan vpliv 
strokovnih služb, ki dobivajo značaj drugega upravnega apa- 
rata. Obenem se prepočasi uveljavlja neposredna menjava 
dela in tudi vloga krajevnih skupnosti na tem področju. 
2.5. Celoten proces združevanja dela in sredstev sestavljene 
organizacije še vedno v premajhni meri temelji na skupnih 
dolgoročnih ciljih in interesih. Ponekod še niso sklenjeni 
ustrezni samoupravni sporazumi o temeljih srednjeročnih 
planov sestavljenih organizacij, hkrati pa je bilo to v združeva- 
nje opravljeno, preden so bili razčiščeni problemi združevanja 
v temeljnih in v delovnih organizacijah. Pri združevanju v 
poslovne skupnosti so vidni le posamični pozitivni premiki, 
medtem ko je za večino značilen formalen pristop brez vse- 
binske podlage v proizvodnem, delovnem ali poslovnem po- 
vezovanju, delitvi dela, vzajemnem izboljševanju pogojev za 
delo in poslovanje ter v skupnem proučevanju in nastopanju 
na dpmačem in -tujem trgu. Obenem je značilno, da tudi 
doseganje poslovne skupnosti v svoji preobrazbi še niso 
presegle ozkega panožnega povezovanja. V začetnih po- 
skusih povezovanja v skupnosti združenega dela za med- 
sebojno plansko in poslovno sodelovanje je vrsta pomanjklji- 
vosti, saj se njihova dejavnost v glavnem odvija po načelih 
delovanja poslovnih skupnosti. 

2.6. Med pereča vprašanja sodi uveljavljanje dohodkovnih 
odnosov med proizvodnimi in trgovskimi organizacijami. Do 
sedaj so te organizacije med seboj sklenile že veliko število 
samoupravnih sporazumov, ki pa so pogosto presplošni in ne 
regulirajo odnosov z določanjem pogojev za prevzem blaga, 
skupnega rizika, delitve skupnega prihodka in dohodka, niti 
skupno določene prodajne cene, standarde stroškov itd. in 
zato zadržujejo klasične kupoprodajne odnose. Uveljavljajo 
se tudi povsem enostranske rešitve, težnje po podrejanju 
proizvodnih organizacij, zapiranje tržišča ipd. Ni se še začela 
uveljavljati ustavna in zakonska vloga svetov potrošnikov. 

2.7. Z zakonom o temeljih kreditnega in bančnega sistema 
so zagotovljeni enotni pogoji za uveljavljanje novih odnosov 

tudi na področju bančništva in zavarovalstva na tem po- 
dročju. V SR Sloveniji je bilo ustanovljenih 16 temeljnih bank 
in združena banka, ki so z izjemo stanovanjske temeljne 
banke organizirane po teritorialnem načelu; zaostajamo pa 
pri konstituiranju internih bank in posebnih finančnih služb 
kot oblik samoupravne finančne organiziranosti temeljnih 
organizacij. Interne banke zato le postopoma postajajo mesto 
ekonomskega in dohodkovnega povezovanja delavcev, vir 
zagotavljanja denarnih sredstev za financiranje tekočih in 
razvojnih programov ter središče samoupravnega združeva- 
nja sredstev delavcev in učinkovitega gospodarjenja z njimi. 

Bančni sistem doživlja evolucijo v kvantitativnem in kvalita- 
tivnem smislu pri usmerjanju nalog. Usmerjanje združenih in 
zbranih sredstev poteka predvsem za uresničevanje razvojnih 
načrtov tistih dejavnosti in območij, ki imajo v skladu z dogo- 
vorom o temeljih plana prednostni pomen. Zlasti v pogojih 
nizke stopnje samofinanciranja in počasnega neposrednega 
združenega dela so banke najpomembnejši selektivni meha- 
nizem za izvrševanje politike naložb in uveljavljanja kvalitativ- 
nih dejavnikov kot so: usmerjanje proizvodnje za izvoz, preu- 
smerjanje na porabo domačih surovin, zmanjševanje potreb 
po uvozu, povečanje produktivnosti in večje ekonomske učin- 
kovitosti. 

V preteklem letu je bila na novih osnovah ustanovljena 
zavarovalna skupnost z območnimi in temeljnimi skupnostmi. 
Zavarovalnice tako preraščajo okvire zavarovalne tehnologije 
in se v procesu načrtovanja, ustvarjanja in odločanja o do- 
hodku vse bolj uveljavljajo, kot samoupravna dohodkovna 
soodvisnost zavarovancev, ki se organizirajo v rizične skup- 
nosti. 

3. GLOBALNA OCENA 
URESNIČEVANJA OSNOVNIH 
RAZVOJNIH USMERITEV V OBDOBJU 
1976-1978 

3.1. Obdobje, v katerem smo sprejeli in začeli uresničevati 
družbeni plan, je obdobje intenzivnega uresničevanja ustave, 
pripravljanja in izvajanja zakona o združenem delu in drugih 
sistemskih zakonov ter naporov združenega dela in družbe 
kot celote, da se ustvarijo institucionalni in materialni pogoji 
za uresničevanje s planom dogovorjenih nalog. Splošna ne- 
stabilnost gospodarskih tokov, kot tudi izrazite inflacijske 
tendence v preteklem obdobju so vplivali na to, da je bila 
vprvih letih izvajanja družbenega plana ekonomska politika 
usmerjena na ustvarjanje pogojev za ekonomsko stabilizacijo, 
zlasti na umirjanje inflacije, urejanje finančnih tokov druž- 
bene reprodukcije in zmanjševanje anticipirane porabe, 
izboljšanje tokov v ekonomskih odnosih s tujino ter na spre- 
minjanje strukture našega gospodarstva v korist gospodarske 
infrastrukture in surovinskih dejavnosti. 

Tako je uresničevanje nalog družbenega plana SR Slove- 
nije in dogovora o njegovih temeljih potekalo v prvih treh 'stih 
v zelo zapletenih pogojih gospodarjenja, za katere so bili 
značilni zlasti odpravljanje nakopičenih materialnih nes- 
kladnosti iz preteklih let, močna konjunkturna nihanja v posa- 
meznih letih, inflacijski pritiski na domačem tržišču, kot tudi 
krizna situacija v svetovnem gospodarstvu ter nerešeni strate- 
ški problemi v mednarodnih ekonomskih odnosih. 

V svetovnem gospodarstvu so se v preteklih dveh letih 
zaostrili problemi zaradi zmanjševanja gospodarske rasti, vi- 
soke brezposelnosti, inflacije, plačilno-bilančnih težav in veli- 
kega zadolževanja, poglabljanja prepada med razvitimi drža- 
vami in deželami v razvoju, zapiranja trgov in krepitve protek- 
cionističnega obnašanja, kar vse je poslabševalo možnosti za 
uspešnejše vključevanje našega gospodarstva v mednarodno 
menjavo. . , 

3.2. Ocene uresničevanja planskih ciljev in nalog kažejo, 
da kljub nakopičenim strukturnim in drugim problemom, s 
katerimi smo se soočali v tem obdobju in kljub zaostrenim 
mednarodnim ekonomskih gibanjem vendarle uresničujemo 
nekatere osnovne usmeritve srednjeročnega razvoja, čeprav 
na nekoliko nižji ravni, zlasti glede učinkovitosti gospodar- 
skega razvoja. 

V posameznih letih tega srednjeročnega obdobja so bila 
tekoča gospodarska gibanja zlasti pod vplivom ukrepov eko- 
nomske politike dokaj različna. Leto 1976 lahko na kratko 
označimo kot leto bistvenih sprememb v gospodarskem si- 
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stemu in restriktivne ekonomske politike, ki je bila usmerjena 
v zmanjšanje inflacije in izboljšanje plačilno-bilančnega polo- 
žaja v državi. Zato so bili na teh področjih doseženi s kvantita- 
tivnega vidika pomembni uspehi (izboljšanje finančne dis- 
cipline in odprava nelikvidnosti, veliko zmanjšanje inflacije, 
suficit v plačilni bilanci), vendar pa ob nizki gospodarski rasti 
dolgoročni vzroki teh neskladij niso bili odpravljeni. Zato so 

1976 

Družbeni proizvod 
- skupaj 2,8 
- v združenem delu 2,8 
Industrijska proizvodnja 2,3 
Kmetijska proizvodnja 5,5 
Zaposlenost v združenem delu 2,9 
Produktivnost v združ. delu 0,0 
Delež produk. dela v prirastu DP v % 0,0 
Izvoz blaga 15,0 
Uvoz blaga -18,0 
Pokritje uvoza blaga z izvozom v % 72,0 
Investicije v osnovna sredstva 
- skupaj 2,8 
Delež investicij v osnov, sredstva 
gospodarstva v družb, proizv. v % 21,2 
Delež investicij v zaloge v družbenem 

se že v letu 1977 ob nekoliko bolj sproščeni ekonomski 
politiki in dinamičnejši gospodarski aktivnosti ponovno po- 
javljali okrepljeni pritiski na rast cen in povečuje se deficit v 
plačilni bilarici. Te tendence se nadaljujejo tudi v letu 1978. 

Materialne okvire razvoja in osnovne tokove družbene re- 
produkcije v prvih treh letih izvajanja družbenega plana ka- 
žejo naslednji kazalci razvoja: 

- stopnje rasti v % 
 - cene 1977 

1977 1978 1976-1977 1976-1978 1976-1980 
 prva ocena  prva ocena plan 

5,9" 6,2 
6,4" 6,4 
7.8 7,0 

-1,0 3,5 
3.9 3,4 
1,94 2-3 

32,0 48,0 
-8,3 2,0 
12,2 -3,0 
59,0 62,0 

5,7 7,0 4,3 5,2 8,0 

19,6" 19,8 20,4 20,0 19,7 

9,7 9,2 
3,7 5,7 
4,5 5,9 
1,5 6,6 
3,2 3,0 
9,9 9,O3 

12,3 11,0 
14,5 10,63 

proizvodu v % 
Življenjski standard 
- osebna poraba 
- družbeni standard 
Realni OD na zaposlenega 
Cene proizv. indust. proizv. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški v 

9,2 
4.0 
4,5 
2,5 
2.1 
5,8 
9,5 

13,1 

13,04 

1,4 
3,2 

-4,2" 
3,9 
8,8 

13,3 
14,6 

10,0 
5,6 
5,9 
4,6 
3,8 

11-12 
13-14 

okoli 16 

9,6 
,2,7 
3,9 

-0,9 
3,0 
7,3 

11,4 
13,9 

3 Po predvidevanjih družbenega plana SFRJ. 4 Ocena 

4,4 
4,6 
5,1 
2.3 
3.4 
1,0 

16,0 
3,4 

-3,0 
66,0 

5.0 
5.1 
5,7 
2.5 
3,4 
1.6 

27,0 
2,6 

-4,0 
64,0 

6.1 
6,4 
6.8 
3,3 
2.9 
3,6 

57,0 
8.2 
5,0 

65,0 

1 ' ^7» 1 

OCMttO. 

ar 

ion 

»iatucon i: 
GI&AM3C CE.UOTNC6A 3>dUX&6.N£ 

INDUSTRO £>KE 

/ 

/ 

SA PROIZVODA )N 

ini>ustri>*a 
TRD0O«DKDA 

Cpian»7/») 

■DRUŽfeEMI 
•proizvod 

14 
4 

poročevalec 
>* 



3.3. Celotna gospodarska aktivnost se je v prvih treh letih 
odvijala na nižji ravni od predvidevanj. Vendar je bilo že v 
družbenem planu predvideno, da bo v prvih letih izvajanja 
družbenega plana zaradi težav pri prehodu na nove pogoje 
gospodarjenja in zaradi težke strukture investicij stopnja rasti 
nižja od predvidene poprečne letne stopnje rasti za celotno 
petletno obdobje. Zelo nizka je bila gospodarska rast v letu 
1976, ko je družbeni proizvod realno porasel le za 2,8%, 

industrijska proizvodnja pa za 2,3%. Ugodnejša so bila giba- 
nja v letu 1977 in po prvih ocenah tudi v letu 1978 pričakujemo 
razmeroma dinamično gospodarsko rast. Vendar pa je skupaj 
le tako močno, da ocenjujemo, da ga v zadnjih dveh letih 
izvajanja plana ne bo moč v celoti nadoknaditi in da ne bo v 
celoti dosežena rast proizvodnje, predvidena s srednjeročnim 
planom. 

3.3.1. Uresničujejo se nekatere temeljne usmeritve na po- 
dročju investicij, ki so pogoj za odpravljanje osnovnih struk- 
turnih neskladij v proizvodnji. Kljub nižji rasti družbenega 
proizvoda je delež investicij v osnovna sredstva v družbenem 
proizvodu celo nekoliko iznad predvidevanj družbenega 
plana, v strukturi investicij pa je prišlo skladno z usmeritvami 
plana do pomembnih sprememb. 

Zelo močno je v tem obdobju povečana udeležba ener- 
getike v skupnih investicijah, kar je zlasti posledica izgradnje 
nekaterih velikih objektov in prednostnega zagotavljanja 
sredstev za te namene. Hkrati pa vse bolj izstopajo problemi, 
ki so vezani na zanesljivost in racionalnost oskrbe z nafto in 
naftnimi derivati. Počasneje se uresničujejo naloge na po- 
dročju prometne infrastrukture (izgradnja cestnega omrežja), 
agroindustrijskega kompleksa in v nekaterih surovinskih de- 
javnostih, zlasti v črni in barvni metalurgiji, pa tudi na po- 
dročju bazne kemije. Ob počasnejši gospodarski rasti in za- 
radi intenzivnih vlaganj na področja skupnega pomena stag- 
nirajo vlaganja v modernizacijo ostalega gospodarstva, zlasti 
predelovalne industrije. Zaostaja tudi modernizacija v tistih 
dejavnostih, ki so izraziteje izvozno usmerjene in so glede na 
dogovorjene razvojne kriterije prioritetne (zaradi zmanjšanja 
lastnih sredstev za razširitev materialne osnove dela, manjših 
možnosti za najemanje tujih kreditov in težav pri uvozu 
opreme), kar vpliva na nižjo dinamiko rasti celotne proizvod- 
nje in izvoza. 

V strukturi virov sredstev za materialne naložbe upaaa 
delež lastnih sredstev organizacij združenega deja in tudi 
delež neto inozemskih sredstev, krepi pa se delež bančnih 

kreditov. V sistemu razpirjene reprodukcije še vedno pre- 
vladujejo klasične oblike zbiranja sredstev in kreditiranja, 
prepočasi se uveljavlja združevanje dela in sredstev na osnovi 
dohodkovne odvisnosti in povezanosti. Kjer poteka združeva- 
nje sredstev na osnovi samoupravnega sporazuma oziroma 
zakona o obveznem združevanju sredstev kot je to pri ener- 
getiki, železniški infrastrukturi in cestnem gospodarstvu, se 
doaovorjene investicijske usmeritve izvajajo uspešneje, 
znatno manjše pa je združevanje dela in sredstev na tistih 
področjih, kjer se le-ta oblikujejo le na osnovi neposredne 
zainteresiranosti samih OZD za hitrejši razvoj posameznih 
dejavnosti.    .. 

3.3.2. Dosežene spremembe na področju investicij, zlasti 
zaaotovitev skladnejšega razvoja infrastrukture, predstavljajo 
osnovni pogoj za stabilnejšo rast proizvodnje na drugih po- 
dročjih, njihovi učinki na spremembo strukture proizvodnje 
pa šele prihajajo do izraza. c .. , . 

V okviru industrijske proizvodnje5 hitreje narašča kovinska 
predelovalna dejavnost, strojna industrija, proizvodnja pro- 
metnih sredstev ter proizvodnja električnih strojev in aparatov 
- to so dejavnosti, ki so še vedno močno odvisne od uvoza 
opreme in reprodukcijskega materiala in je njihov nadaljnji 
razvoj v odločilni meri pogojen z izvoznimi dosežki (še zlasti 
to velja za proizvodnjo električnih strojev in aparatov). Na 
osnovi že izvršenih investicijskih naložb se v letu 1978 močno 
povečuje proizvodnja baznih kemičnih izdelkov, ki pa je vzeto 
v celoti še vedno močno uvozno usmerjena. Proizvodnja 

5 Podrobnejša analiza strukturnih sprememb v proizvodnji je otežkočena 
zaradi prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti. 
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gradbenega materiala zaostaja za potrebami tržišča. V neka- 
terih predelovalnih dejavnostih, ki imajo v SR Sloveniji že 
dolgoletno tradicijo (tekstil, usnje, obutev) proizvodnja stag- 
nira, ali celo upada, kar je deloma posledica slabše ko- 
njunkture na svetovnem in domačem tržišču, deloma pa tudi 
hitrejše rasti novih kapacitet v drugih republikah, pa tudi v 
državah v razvoju, ki. s svojo cenejšo ponudbo zmanjšujejo 
možnosti za naš izvoz. Proizvodnja lesne, zlasti pohištvene 
industrije, v posameznih letih oscilira v odvisnost od stano- 
vanjske izgradnje, ne le v SR Sloveniji, temveč tudi v celotnem 
jugoslovanskem prostoru, in od možnosti v izvozu. Tudi na 
tem področju se čuti močnejša ponudba iz novih kapacitet v 
drugih republikah. 

3.3.3. Kljub nižji gospodarski aktivnosti so v politiki zapo- 
slovanja prevladovale ekstenzivne tendence. Število zapo- 
slenih se je v tem obdobju povečalo za 3,4% poprečno letno, 
od tega v gospodarstvu 3,1% in v družbenih dejavnostih za 
okoli 5%. Tak obseg zaposlovanja je omogočal praktično 
polno zaposlenost prebivalstva v SR Sloveniji, razen na neka- 
terih manj razvitih območjih, kjer je obseg nezaposlenosti še 
vedno pereč. Vendar pa se tudi na teh območjih širijo mož- 
nosti zaposlovanja in se je v letih 1976 in 1977 število zapo- 
slenih na manj razvitih območjih povečalo za 5,2% poprečno 
letno. 

Na izpraznjenih in novih delovnih mestih se je v prvih treh 
letih zaposlilo okoli 115.000 delavcev, od tega iz drugih repu- 
blik okoli 37.000. Med novo zaposlenimi delavci se je kar 
polovica usmerila v industrijo in druge proizvodne dejavnosti, 
okoli 30% na področje prometa, trgovine, gostinstva in drugih 
gospodarskih dejavnosti, okoli 20% pa v družbene dejavnosti 
in državno upravo. To pomeni, da kvalitetnih sprememb v 
zaposlovanju, kot jih predvideva družbeni plan, ne dosegamo. 
Med novo zaposlenimi je še vedno približno polovica delav- 
cev brez strokovne usposobljenosti, kar kaže, da se struktura 
zahtevnosti dela v gospodarstvu, zlasti pa v proizvodnji, le 
počasi spreminja. To pa je povezano z zaostajanjem moder- 
nizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov ter še vedno 

slabo in pogosto neracionalno organizacijo dela. 
Posledica prepočasnega uveljavljanja kvalitetnih dejav- 

nikov razvoja, ki bi vplivali tudi na racionalnejše zaposlovanje, 
je nizka rast, v nekaterih dejavnostih pa celo stagnacija pro- 
duktivnosti dela. Delež produktivnosti dela v prirastu druž- 
benega proizvoda znaša v prvih treh letih v gospodarstvu le 
okoli 27%, kar je celo manj kot v preteklem 5-letnem obdobju 
in znatno manj od predvidevanj srednjeročnega plana (57%). 
Res pa je, da so takšni rezultati predvsem posledica stag- 
nacije produktivnosti dela v letu 1976, medtem ko so bila 
gibanja v letu 1977 in po prvih ocenah tudi v letu 1978 
nekoliko ugodnejša. 

Problem kadrov in znanja ostaja v ospredju pri uveljavljanju 
kvalitetnih dejavnikov razvoja. Povezanost organizacij zdru- 
ženega dela z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja se po- 
stopno izboljšuje, ustanovljene so posebne izobraževalne 
skupnosti na področju materialne proizvodnje, za družbene 
dejavnosti pa so v pripravi. Vse prepočasi pa teče usklajeva- 
nje razvoja izobraževanja s kadrovskimi potrebami v združe- 
nem delu. 

V okviru preobrazbe srednjega šolstva v usmerjeno izobra- 
ževavanje se pripravljajo temeljni učni in programski doku- 
menti, zaostajajo pa konkretne operativne priprave (prostori, 
kadri, organizacijske oblike). 

V zadnjih dveh letih se kažejo nekateri premiki pri vključe- 
vanju razvojno-raziskovalnega dela v reševanje problemov v 
materialni proizvodnji. Obseg sredstev, kijih namenjajo upo- 
rabniki za direktna vlaganja v raziskave, se je močno povečal, 
pa tudi število raziskovalcev je zelo poraslo. Skupno je zdru- 
ženo delo v letu 1977 izdvojilo za raziskave in razvoj 1,42% 
družbenega proizvoda, kar je približno na ravni deleža v 
srednje razvitih evropskih državah. 

3.4. Celotna mednarodna menjava je v letih 1976-1978 
potekala na občutno nižji ravni od predvidene, hkrati pa so 
bila v posameznih letih prisotna nestabilna in pogosto na- 
sprotujoča ši gibanja v izvozni in uvozni aktivnosti. 

Medtem ko se je v letu 1976 izvoz blaga močno povečal, 
uvoz pa močno znižal, predvsem pod vplivom zmanjšanega 
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domačega povpraševanja in sprememb v zunanjetrgovinskem 
sistemu, in je bilo doseženo 72% pokritje uvoza blaga z 
izvozom, pa je v letu 1977 dinamika izvoza upadala, uvoz pa je 
začel zopet močno naraščati, tako da je doseženo pokritje le z 
okoli 59%. V letu 1978 kažejo gibanja, da se bo uvoz realno 
zmanjšal za okoli 3%, izvoz pa le rahlo povečal (za okoli 2%). 

Skromni izvozni dosežki so deloma posledica neugodnih 
gibanj v svetovnem gospodarskem prostoru, kjer se zaostruje 
mednarodna konkurenca in se uvajajo ali širijo razne oblike 
protekcionističnih ukrepov. Vendar pa so glavni vzroki neu- 
godnih izvoznih dosežkov v notranjih dejavnikih. Kratkoročna 
ekonomska politika je bila usmerjena predvsem na vzdrževa- 
nje zunanje likvidnosti in izboljševanje plačilnobilančnega 
položaja, manj pa na ustvarjanje pogojev za takšen razvoj 
ekonomskih odnosov s tujino, da bi ti pomenili bistveni faktor 
gospodarske rasti in kvalitetnih premikov v gospodarjenju. 
Tudi ugodno popraševanje na domačem trgu, ob relativno 
visokih domačih cenah, hkrati pa skromno naraščanje pro- 
duktivnosti dela in poslabšanje konkurenčnosti organizacij 
združenega dela v mednarodni menjavi, vplivajo na premaj- 
hno zainteresiranost organizacij združenega dela za izvoz. 

Obseg vključevanja organizacij združenega dela v me- 
dnarodno menjavo ne ustreza doseženi stopnji razvoja proiz- 
vajalnih sil v SR Sloveniji. Še vedno izvažamo le viške proiz- 
vodnje, premalo pa imamo izrazito izvozno usmerjene proiz- 
vodnje, ki bi bila na zahtevnih zunanjih tržiščih konkurenčno 
sposobna, tako pa kvaliteti kot po ceni. V regionalni usmeritvi 
zunanjetrgovinske menjave smo sicer dosegli določene pozi- 
tivne premike, vendar pa še vedno prevladuje močna odvis- 
nost od razvitih zahodnih držav, tako na področju blagovne 
menjave, kot tudi pri višjih oblikah sodelovanja, transferu 
tehnologije in finančnih odnosih. Povečal se je izvoz v države 
v razvoju, ob tem pa uvoz iz teh držav praktično stagnira. 

Odnosi v neblagovni menjavi so se v tem obdobju po- 
slabšali, predvsem zaradi zaostajanja deviznega priliva od 
turizma, transporta in nakazil zdomcev, medtem ko je devizni 
odliv močno naraščal. 

Uveljavljanje novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, 
s katerim prevzemajo organizacije združenega dela pravice, 
dolžnosti in odgovornost za razvoj ekonomskih odnosov s 
tujino in zunanjo likvidnost države, poteka postopoma, tako 
da so še vedno močno prisotne administrativne oblike vpliva- 
nja na tem področju, zlasti pri omejevanju uvoza. Tudi pove- 
zovanje in združevanje dela in sredstev za skupno ustvarjanje 
deviznega dohodka ter uresničevanje skupnih razvojnih pro- 
gramov in proizvodnje, ki prispeva k večjemu izvozu in deviz- 
nemu prilivu, še ni zaživelo. 

3.5. Stabilizacija tokov družbene reprodukcije predstavlja 
eno osnovnih nalog tekočega srednjeročnega družbenega 
plana. V prvih treh letih uresničevanja družbenega plana so 
bili doseženi nekateri uspehi pri stabilizaciji tokov družbene 
reprodukcije, ki se kažejo tudi v tem, da se inflacija, merjena z 
gibanjem cen na drobno, giblje v okvirih, doseženih v nekate- 
rih razvitih evropskih državah. Vendar pa so ti uspehi v veliki 
meri doseženi z restriktivno politiko cen in ne temeljijo na 
kvalitetnih elementih, kot so zlasti dvig produktivnosti dela in 
uspešnosti gospodarjenja, ki bi zagotavljali tudi dolgoroč- 
nejšo stabilizacijo cen. 

Rast osnovnih skupin cen je skozi vsa tri leta tega sred- 
njeročnega obdobja znatno nižja, kot je bila v predhodnem 
obdobju, vendar iz leta v leto bolj dinamična. Dosedanja 
gibanja cen, predvidene podražitve v okviru cen življenjskih 
potrebščin in pritiski na rast cen proizvajalcev, pa tudi nedo- 
sledno izpolnjevanje sprejetih dogovorov kažejo, da bo rast 
vseh osnovnih skupin cen v letu 1978 nekoliko višja, kot je bila 
v preteklem letu. 

Taka gibanja opozarjajo, da bodo morala biti prizadevanja 
za stabilizacijo tudi v prihodnje ena od osnovnih nalog eko- 
nomske politike in celotnega združenega dela. 

3.6. Dinamična gospodarska aktivnost je vplivala na moč- 
nejši porast celotnega prihodka v organizacijah združenega 
dela, ki je v letu 1977 porasel za 24%. Medtem ko se je v 
preteklih letih stalno povečeval delež materialnih stroškov v 
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celotnem prihodku, je v letu 1977 njihov delež upadel, kar 
indicira na večjo ekonomičnost v poslovanju. 

Razmerja v razporejanju dohodka v temeljnih organizacijah 
združenega dela v letu 1976 niso bila v skladu z dogovor- 
jenimi usmeritvami, po katerih bi morale vse oblike končne 
porabe, razen investicij v osnovna sredstva, rasti počasneje 
od dohodka. Gibanja so bila ravno obratna: sredstva za kritje 
splošnih in skupnih potreb so rasla hitreje od dohodka, prav 
tako tudi osebni dohodki in ostali osebni prejemki, sredstva 
za razširitev materialne osnove dela na ravni temeljnih organi- 
zacij združenega dela pa so se zmanjšala. 

V letu 1977 pa so bila dosežena skladnejša razmerja v 
razporejanju dohodka: sredstva za osebne dohodke v temelj- 
nih organizacijah združenega dela so rasla počasneje od rasti 
dohodka, sredstva za skupno porabo (iz dohodka in osebnih 
dohodkov) so se povečala nekoliko manj kot dohodek, sred- 
stva za splošno porabo (davek iz dohodka TOZD) pa so 
porasla znatno hitreje, zlasti zaradi velikih obveznosti do 
zveznega proračuna. Tako se je na ravni TOZD udeležba 
sredstev za razširitev materialne osnove dela v razporejanju 
dohodka in čistega dohodka po nekajletnem upadanju neko- 
liko povečala (od 10,3% čistega dohodka v letu 1976 na 10,9% 
v letu 1977). 

Večja prilagoditev organizacij združenega dela novim po- 
gojem gospodarjenja in živahnejša gospodarska aktivnost v 
letu 1977 so vplivali na nekoliko večjo ekonomičnost in ren- 
tabilnost vloženih sredstev in ob višjem ustvarjenem dohodku 
omogočili, da je prišlo do nekoliko ugodnejših tendenc v 
razporejanju dohodka. Vendar pa je delež sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela še vedno zelo nizek, zlasti če ga primerjamo z 
deležem izplačil za investicije v osnovna sredstva in zaloge v 
družbenem proizvodu, ki znaša v zadnjih dveh letih 29% - 
30%. To pomeni, da komaj tretjino vlaganj pokrivajo organi- 
zacije združenega dela z lastnimi sredstvi in kaže na veliko 
angažiranje drugih, zlasti bančnih sredstev. To tudi pomeni, 
da se velik del odločitev o investicijah sprejema izven temelj- 
nih organizacij. Dodatna sredstva za investicije ne izvirajo v 
celoti iz realnega dohodka, zato pomenijo enega od virov 
nestabilnosti hkrati pa vplivajo na povečevanje obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela do bank. Takšna giba- 
nja spremlja tudi .manjša učinkovitost investiranja. Vse to 
zahteva povečanje deleža sredstev za razširitev materialne 
osnove v temeljnih organizacijah združenega dela in odpravo 
vrste pomanjkljivosti v pripravi, sprejemanju in realizaciji in- 
vesticijskih projektov. 

Gibanja v letih 1976 in 1977 so potrdila, da je spremembe v 
razporejanju dohodka v korist sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela moč doseči le ob hitrem naraščanju celot- 
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nega prihodka in dohodka ter z racionalnejšim gospodar- 
jenjem z materialnimi stroški. Zato ocenjujemo, da se bo v 
prihodnjih letih, kljub neusklajenim odnosom v delitvi v prvih 
dveh letih tega srednjeročnega obdobja, moč približati pre- 
dvidenim razmerjem v končni delitvi družbenega proizvoda, 
kolikor bomo uspeli zadržati visoko stopnjo gospodarske 
aktivnosti in bolj uveljaviti razvojne kriterije, sprejete z dogo- 
vorom o temeljih plana, še posebej plačilno-bilančni kriterij in 
kriterij učinkovitosti vlaganj. 

3.7. V prvih treh letih izvjanja družbenega plana so bili 
doseženi v vsebinskem in materialnem pogledu pomembni 
uspehi pri izboljšanju osebnega in družbenega standarda. 
Sredstva za življenjski standard so se povečevala letno za 
okoli 3,7%, v tem okviru osebna poraba za 4,5%, materialni 
izdatki družbenega standarda za 6,6%, medtem ko se se 
investicije v družbeni standard zmenjšale zaradi realnega 
znižanja investicij v stanovanjsko izgradnjo. Zelo dinamično 
je bilo v preteklih letih gibanje osebnih dohodkov. Poprečni 
osebni dohodek na zaposlenega se je povečal od 3520 din 
mesečno v letu 1975 na okoli 5800 din v letu 1978, tako da je 
kljub hitri rasti življenjskih stroškov v tem obdobju dosežena 
3% realna rast osebnih dohodkov na zaposlenega. Ob tem pa 
se zelo močno povečujejo davki in prispevki iz osebnih do- 
hodkov, samoprispevki in podobno, tako da sredstva raz- 
položljiva za osebno porabo rastejo počasneje kot osebni 
dohodki zaposlenih. 

V strukturi osebne porabe prihaja do pozitivnih premikov, ki 
kažejo na rast življenjske ravni prebivalstva; znižuje se delež 
izdatkov za hrano in povečuje delež izdatkov za trajne po- 
trošne dobrine in storitve. Na področju družbenega standarda 

so bili v teh letih doseženi ugodni rezultati zlasti pri reševanju 
stanovanjskega vprašanja in problemov otroškega varstva. 

V dveh letih je bilo zgrajenih 29.178 stanovanj, kar je iznad 
planskih predvidevanj. Uspešno poteka izgradnja stanovanj v 
lasti občanov, medtem ko število zgrajenih družbenih stano- 
vanj upada. Upadanje števila zgrajenih družbenih stanovanj in 
realno nižji obseg investicij v stanovanjsko izgradnjo v letu 
1977 pa opozarja, da se bo v prihodnjih letih stanovanjska 
izgradnja odvijala verjetno počasneje. Osnovni problemi na 
tem področju so pomanjkanje komunalno urejenih stavbnih 
zemljišč, počasno pripravljanje urbanističnih planov in visoka 
cena kvadratnega metra stanovanjske površine, ki je znašala v 
letu 1976 165% poprečnega mesečnega osebnega dohodka. 
Neizkoriščena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri bankah 
opozarjajo na neurejena razmerja na tem področju. 

Družbeni plan je v okviru prizadevanj za stalno izboljševa- 
nje pogojev življenja in dela delavcev in občanov dal pri 
razvoju družbenih dejavnosti poseben poudarek nadaljnjemu 
razvoju osnovnega šolstva po obveznem enotnem programu, 
družbeno organiziranemu varstvu otrok, osnovnemu in pre- 
ventivnemu zdravstvu, krepitvi tistih oblik kulturne dejavnosti, 
ki so najpomembnejše za oblikovanje socialistične osebnosti 
in pri katerih sodeluje najširši krog delovnih ljudi ter množični 
telesnokulturni dejavnosti. 

V prvih treh letih izvajanja srednjeročnega plana uspešno 
uresničujemo dolgoročne cilje pri izenačevanju pogojev za 
razvoj otrok in mladine. V organizirano otroško varstvo je bilo 
v letu 1977 vključenih že 26% vseh predšolskih otrok, vendar 
so potrebe po nadaljnjem hitrejšem razvoju otroškega varstva 
še vedno zelo velike. V malo šolo, ki pripravlja otroke na vstop 
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v šolo, so bili v letu 1977 zajeti že vsi otroci, ki naj bi obiskovali 
prvi razred, od teh se je 44% pripravljalo na šolo skozi vse 
leto, 56% pa krajši čas. Izboljšuje se uspešnost osnovnega 
šolanja, saj se je odstotek otrok, ki v rednem roku dokončajo 
osnovno šolo, povzpel že na 89,7%, k čemer prispeva tudi 
celodnevna šola, v katero je zajeto v šolskem letu 1977-1978 
okoli 4,6% učencev in podaljšano bivanje, ki zajema okoli 
12,3% vseh učencev. Ti dve obliki dela sta se v kratkem 
obdobju izkazali kot pomembna dejavnika, ki prispevata svoj 
delež k boljšemu učnemu uspehu, k izravnavanju socialnih 
razlik med učenci, pa tudi kot pomoč zaposlenim staršem pri 
vzgoji in izobraževanju otrok. 

Kljub omejenim možnostim so bili doseženirpomembni 
uspehi tudi na nekaterih drugih področjih družbenega stan- 
darda. 

V zdravstvu se prednostne naloge ne uresničujejo v celoti. 
Dosežene so spremembe v korist zdravstvenega varstva ma- 
ter, otrok in mladine ter borcev NOV, zaostaja pa preventivno 
zdravstveno varstvo aktivnega prebivalstva. Še vedno je 
močna investicijska dejavnost, ki je usmerjena v povečanje 
standarda starejših bolnišnic in v skladnejši razvoj osnovne 
zdravstvene mreže. 

Na področju kulture se uspešno razvija mreža splošno 
izobraževalnih knjižnic, vidni so tudi rezultati na področju 
varstva kulturne dediščine. Povečana je tudi investicijska de- 
javnost pri gradnji kulturnih domov. Še vedno pa ostajajo 
neuresničene nekatere naloge iz preteklih let, kar je močna 
ovira za hitrejši razvoj kulturnega življenja. 

Razvoj telesne kulture je bil v teh letih izrazito naravnan v 
množičnost, s tem pa tudi v hitrejše približevanje telesne 
kulture vsem prebivalcem. 

3.8. Naloge na področju skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja se izvajajo z različno intenzivnostjo. V letih 1976 in 1977 
je bila na manj razvitih območjih v primerjavi s poprečjem SR 
Slovenije dosežena za 17% hitrejša rast družbenega proiz- 
voda (nominalna letna stopnja rasti 24%) hitrejše naraščanje 
števila zaposlenih (poprečna letna stopnja rasti 5,2%). V go- 
spodarskih investicijah se kažejo ugodni premiki, čeprav pre- 
vladujejo pri vlaganjih bančni krediti, medtem ko je samou- 
pravno združevanje dela in sredstev na dohodkovnih osnovah 
še skromno. Investitorji se še vedno pretežno odločajo za 
vlaganja na matičnih lokacijah, in to kljub pomanjkanju delav- 
cev ter omejenim prostorskim možnostim in naraščajočim 
ekološkim problemom. 

Hitrejše reševanje problemov nezaposlenosti ter vračanje 
delavcev iz začasnega dela v tujini terja zato večjo aktivnost 
organizacij združenega dela ob sodelovanju Gospodarske 
zbornice Slovenije in bank pri iniciranju oziroma pripravi 
kvalitetnih razvojnih programov in projektov ob upoštevanju 
razvojnih možnosti manj razvitih in obmejnih območij ter 
dogovorjenih kriterijev v družbenem planu. 

Tudi na področju gospodarske infrastrukture in družbenih 
dejavnosti se dogovorejne naloge različno izvajajo. Medtem 
ko modernizacija cestnega omrežja poteka v dogovorjenih 
okvirih, pa so določena zaostajanja pri graditvi objektov vo- 
dnega gospodarstva in PTT prometa ter zlasti objektov za 
oskrbo z električno energijo. Pomembni rezultati so bili dose- 
ženi pri gradnji objektov osnovnega in usmerjenega izobraže- 
vanja ter v povečanem zajetju predšolskih otrok v varstvene 
ustanove. Solidarnostna sredstva omogočajo postopno 
zmanjševanje razlik med posameznimi območji tudi v drugih 
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družbenih dejavnostih, čeprav so razlike v pogojih druž- 
benega standarda še vedno precejšnje. 

4. PRVA GLOBALNA OCENA 
MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1979 

Razvoj v četrtem letu tega planskega obdobja je na mnogih 
odločilnih točkah odvisen od dosedanjih rezultatov v izvaja- 
nju družbenega plana. Kljub temu pa je za sedaj moč nakazati 
le osnovna težišča in orientacijske projekcije za leto 1979, saj 
so še ocene razvoja v letu 1978 zelo negotove in bodo v teku 
leta, glede na dosežena gibanja, še dopolnjene in tudi spre- 
menjene. Prav tako je težko ocenjevati, kakšne tendence se 
bodo prenašale iz leta 1978 v leto 1979. Kolikor bodo dejanski 
rezultati v gospodarskih gibanjih (zlasti v proizvodnji, izvozu, 
investicijah, zaposlenosti in produktivnosti) v letu 1978 pri- 
bližno enaki ocenam, podanim v tej analizi, bi predstavljali 
solidno osnovo za uspešnejše uresničevanje planskih nalog v 
naslednjih dveh letih. 

V letu 1979 bodo v večji meri prišli do izraza učinki investicij 
v dosedanjem obdobju, zlasti učinki vlaganj v infrastrukturo 
ter v surovinske dejavnosti. Ker pa dosedanja gibanja kažejo, 
da so spremembe v strukturi proizvodnje izrazito počasnejše 
od sprememb v strukturi investicij, bo dinamika gospodarske 
aktivnosti v prihodnjem letu še vedno močno odvisna od 
uvoza surovin, reprodukcijskega materiala in opreme. V po- 
gojih vezave uvoznih možnosti z izvoznimi dosežki to pomeni, 
da bodo potrebni nadaljnji napori za povečevanje izvoza 
blaga in storitev, kljub omejenim možnostim in težavam pri 
prodaji in svetovnem tržišču. 

Po vsej verjetnosti bodo razvite zahodne države v letu 1978 
sprejele razne ukrepe za krepitev konjunkture in gospodarske 
rasti; vprašanje pa je, kdaj bodo ti ukrepi prišli do izraza. 
Zapletenost problemov v svetovnem gospodarstvu, zlasti 
nizka rast, inflacija, brezposelnost, plačilno bilančne težave, 
zadolževanje in zapiranje trgov, ne dajejo osnove za optimi- 
zem pri prognozah razvoja v letu 1979 in s tem za ekspanzijo 
našega izvoza. Na drugi strani pa je udeležba našega izvoza v 
svetovni trgovini in tudi pri naših glavnih partnerjih majhna in 
obstajajo rezerve za povečanje izvoza, zlasti zato, ker doslej 
niso bile izkoriščene možnosti za povečanje našega izvoza ob 
večjih sklenjenih uvoznih poslih. 

Ob povečanju naporov za izvoz pa bo treba pospešiti tudi 
notranje generatorje rasti in vzdrževati primerno konjunkturo 
na domačem tržišču, ki bi morala biti tudi v letu 1979 pomem- 
ben faktor gospodarske rasti. 

Odločilnega pomena bo vzdrževanje dinamične investicij- 
ske aktivnosti, ki bo morala biti usmerjena v dokočnanje 
velikih objektov v dejavnostih posebnega pomena in v moder- 
nizacijo, ki je v prvih treh letih zaostajala in kjer so učinki 
investicij hitrejši in bolj neposredni. Pomemben bo tudi razvoj 
stanovanjske izgradnje in drobnega gospodarstva, ki slonita 
predvsem na domačih virih in ki pomembno pospešujeta 
proizvodnjo na drugih področjih. 

Razvoj v letu 1979 in možnosti za uresničevanje plana SR 
Slovenije bodo v precejšnji meri opredeljeni z dinamiko, po- 
goji in faktorji razvoja, ki bodo v prihodnjem letu prevladovali 
na celotnem jugoslovanskem trgu. 

Zvezne analize ocenjujejo, da bodo osnovne naloge v letu 
1979 naslednje: 

- stabilizirana dinamika rasti po možnosti na nekoliko višji 
ravni od predvidenega petletnega poprečja; 

- pospešeno reševanje strukturnih- problemov na osnovi 
hitrejšega dokončanja in aktivizacije objektov; 

- krepitev rezultatov politike ekonomske stabilizacije in 
zmanjševanje stopnje inflacije; 

- ugodnejše uveljavljanje kvalitativnih faktorjev razvoja; 
- dinamična rast dohodka in skladnejše razmerje v njego- 

vem razporejanju; zlasti naraščanje sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove dela v materialni proizvodnji; 

- dinamična rast izvoza na osnovi večje produktivnosti 
dela v gospodarstvu in boljše organiziranosti na področju 
ekonomskih odnosov s tujino; 

pospešitev gospodarske rasti v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. 

Po prvih ocenah bi lahko razvoj v SFR Jugoslaviji potekal v 
naslednjih okvirnih možnostih: družbeni proizvod bi porasel 
za 6,5% do 7,5%, industrijska proizvodnja 8-9%, kmetijska 
proizvodnja 3-4%, zaposlenost v združenem delu za okoli 

3,5%, produktivnost dela 3,5-4,5%, gospodarske investicije v 
osnovna sredstva okoli 8%, izvoz blaga 6%, osebna poraba 
okoli 5%, družbeni standard pa okoli 9%. Taka gibanja bi 
omogočila, da bi se razvoj v štirih letih približal predvidenemu 
tempu razvoja za celotno plansko obdobje. 

Že dosežena raven proizvodnje SR Slovenije s specifično 
strukturo slovenskega gospodarstva, z večjimi zahtevami 
glede usklajenega razvoja gospodarske in družbene infra- 
strukture in izboljšanja človekovega okolja, po racionalnem 
zaposlovanju in ustreznejši kadrovski strukturi, po boljši 
izrabi naravnih in drugih virov, navaja na oceno, da bodo 
gospodarska gibanja v SR Sloveniji v prihodnjem letu bolj 
umirjena, kot kažejo ocene za celotno Jugoslavijo. Da bi 
nadomestili nižjo rast proizvodnje iz začetka tega planskega 
obdobja, bi morala rasti proizvodnja v prihodnjih dveh letih 
po letni stopnji 7,8%, sama industrija pa po stopnji rasti 8,4%. 
Z vidika osnovnih materialnih faktorjev, zlasti razpoložljivih 
zmogljivosti, ko bodo še povečane zaradi tekočih rekonstruk- 
cij in modernizacije, je tako stopnjo rasti moč doseči; z vidika 
popraševanja (zlasti izvoznega, pa tudi domačega) pa so 
možnosti za naraščanje proizvodnje bolj omejene. V sedanji 
fazi dela je še najbolj realna predpostavka, da bo razvoj v SR 
Sloveniji v prihodnjem letu potekal v okviru poprečnega pove- 
čanja, predvidenega s srednjeročnim planom, da bo torej rast 
družbenega proizvoda znašala okoli 6%, industrijske proiz- 
vodnje okoli 7%, zaposlenosti in produktivnosti pa okoli 3%. 
Ob takih gibanjih v letu 1979 bi po kvantitativni oceni plan ne 
bil v celoti dosežen, obstajajo po možnosti, da bi se osnovne 
kvalitetne usmeritve uspešneje izvajale. 

K temu bo prispevala tudi zaokrožitev in dograditev go- 
spodarskega sistema in njegovih mehanizmov in nadaljnje 
uveljavljanje samoupravnega sporazumevanja kot instru- 
menta izvajanja dogovorjenih nalog. Glede na probleme, ki so 
prisotni v letu 1979 in ki najbolj ogrožajo izvajanje sprejete 
razvojne politike, bo morala biti aktivnost združenega dela in 
tekoče ekonomske politike v letu 1979 usmerjena zlasti na: 

- povečanje izvoza blaga in storitev in s tem ustvarjanje 
možnosti za potrebni uvoz surovin, reprodukcijskega mate- 
riala in opreme; na področju vključevanja v mednarodno 
menjavo najbolj zaostajamo za dogovorjenimi nalogami, saj 
izvoz v nasprotju z dogovorjeno politiko izgublja na pomenu 
kot kvalitetni faktor gospodarske rasti; 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje prioritetnih nalog na 

področju investicij ob hkratnem usklajevanju investicijskih 
programov z dejanskimi materialnimi možnostmi in s prevre- 
dnotenim dotokom sredstev; intenzivnejše uveljavljanje spre- 
jetih kriterijev investiranja zlasti plačilno-bilančnega in krite- 
rija učinkovitosti vlaganj; 

- zagotavljanje skladnejših razmerij v razporejanju do- 
hodka in povečanje kvalitetnih virov sredstev za razširjeno 
reprodukcijo; 

- uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja in zagotovitev 
hitrejše rasti produktivnosti dela, kot osnove za realno pove- 
čevanje osebnih dohodkov ter drugih oblik osebne, skupne in 
splošne porabe; 

- izvajanje politike ekonomske stabilizacije na vseh po- 
dročjih in uveljavljanje selektivnih kriterijev za povečevanje 
cen skladno z novimi razvojnimi usmeritvami; 

- ustvarjanje pogojev za skladnejši regionalni razvoj in 
hitrejši razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij 
v SR Sloveniji. 

Nobena od teh nalog ni nova, specifična za leto 1979, vse so 
že postavljene v srednjeročnem planu, kar kaže, da osnovne 
usmeritve družbenega plana ostajajo še nadalje v ospredju in 
jih je treba le dosledneje in bolj zavzeto izvajati. 

5. URESNIČEVANJE DOGOVORJENE 
POLITIKE INVESTIRANJA IN 
SPREMEMB V STRUKTURI 
PROIZVODNJE 

5. 1. Proizvodnja, merjena z rastjo družbenega proizvoda, 
naj bi po predvidevanjih družbenega plana Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 rasla po 6,1 odstotni poprečni letni stopnji, 
pri čemer naj bi v prvih letih zaradi težke strukture investicij in 
težjih pogojev gospodarjenja naraščala nekoliko počasneje. 
Primerjava predvidenih in doseženih stopenj za obdobje 
1976-1980 kaže naslednje odnose: 
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stopnje rasti v % 
1976-1978 1976-1980 

predvid.6 realizirano plan 
Celotno gospodarstvo 
v tem: 
- združeno delo 
- samostojno 
osebno delo 

5,5 

5,7 

3,3 

5.0 

5.1 

3,3 

6,1 

6,4 

3,1 

1971 
1975 

1976 1977 1978 1976 
ocena 1978 

ocena 
Industrijska proizvodnja 
skupaj 8,3 2,3 
- sredstva za delo 10,3 2,9 
- reprodukcijski material 7,4 1,7 
- široka potrošnja 8,9 2,1 

7,8 okoli7 okoli 5,7 
6.3 okoli 10 okoli 6,4 
8.4 okoli 7 okoli 5,7 
7,3 okoli 6 okoli 5,1 

V obdobju 1976-1978 je bila rast proizvodnje glede na 
dinamiko, s katero se je računalo v srednjeročnem planu, v 
celotnem gospodarstvu letno za 0,5 odstotne točke nižja od 
predvidevanj, v združenem delu pa za 0,6 odstotne točke. Do 
največjega zaostajanja v rasti proizvodnje je prišlo v prvi 
polovici leta 1976, ki ga ni bilo moč v letih 1977 in 1978 
nadoknaditi, čeprav je proizvodnja v letu 1977 in po oceni tudi 
v letu 1978 rasla hitreje od predvidevanj. 

- stopnje rasti v % 
celotno gospodarstvo 

predvi- realizi- 
deno rano 

združeno delo 
predvi- realizi- 

deno rano 
1976 
1977 
1978 ocena 
1976-1978 

5,3 
5,7 
5,5 
5,5 

2.8 
5.9 
6,2 
5,0 

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

2,8 
6,4 
6,4 
5,1 

V gospodarskih gibanjih v prvem letu tega srednjeročnega 
obdobja so se odražale tendence, problemi in protislovja iz 
preteklih let, zlasti v visokih medsebojnih neplačanih ob- 
veznostih, katere smo začeli v tem letu pospešeno odpravljati, 
k čemur je prispeval zakon o zagotovitvi plačil za investicije, 
priprave na novi obračunski sistem in zakon o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

Prilagajanje novim pogojem gospodarjenja ob istočasno 
zelo zahtevni investicijski usmeritvi in ob težjih zunanjih po- 
gojih za naraščanje izvoza, ob manjšem domačem popraševa- 
nju in restriktivni politiki cen in uvoza, je okrepilo že prisotne 
tendence upadanja gospodarske rasti zlasti v gradbeništvu in 
industriji. 

Oživljanje konjunkture v svetu in prizadevanje gospodar- 
stva za povečanje izvoza sta v II. polovici leta 1976 že vplivala 
na oživljanje rasti proizvodnje; vpliv povečanega izvoznega 
popraševanja se je nadaljeval tudi v I. polletju 1977, vendar je 
bil le kratkotrajnejšega značaja. Prilagoditev gospodarstva 
novim pogojem gospodarjenja, ureditev dolžniško-upniških 
razmerij in začetek delovanja sprejetih sporazumov o zagoto- 
vitvi sredstev za investicije v infrastrukturne gospodarske 
objekte so prispevali v letu 1977 k ugodni likvidnosti bank in 
gospodarstva, kar vse je delovalo na poživitev domačega 
popraševanja in s tem na rast proizvodnje v tem letu. Dose- 
žena je bila 5,9 odstotna rast družbenega proizvoda in 7,8% 
rast industrijske proizvodnje. Višjo rast od poprečja je v letu 
1977 dosegla še trgovina, zadovoljivi rezultati so bili v letu 
1976 in 1977 doseženi tudi v obrti in prometu. Kmetijska 
proizvodnja se v družbenem sektorju zadovoljivo razvija, zao- 
staja pa v sektorju samostojnega osebnega dela, na kar je 
vplivala predvsem slaba letina v letu 1977. 

Ob ugodnih rezultatih v letu 1977 pa so se v leto 1978 
prenesle tudi nekatere negativne tendence zmanjševanje do- 
mačega popraševanja, naraščanje zalog gotovih izdelkov zla- 
sti pri blagu za široko potrošnjo, nizka raven izvoza in uvoza). 
Upoštevajoč ocene konjunkture v svetu in razvoj v merilu 
države ter gibanja na začetku letošnjega leta ocenjujemo, da 
bo v letu 1978 industtrijska proizvodnja porasla za 7%, celotni 
družbeni proizvod pa za okoli 6%. Na to bodo po oceni 
vplivali zlasti povečana investicijska aktivnost, številne nove 
industrijske zmogljivosti, katerih proizvodni program bo 
izboljšal odnose v zunanjetrgovinski bilanci, k čemur naj bi 
prispeval tudi povečan inozemski turistični priliv; v kmetijstvu 
pa se računa z ugodnejšo letino in učinki izvajanja dogovora 
o razvoju agrokompleksa. 

V okviru industrijske proizvodnje je glede na preteklo pet- 
letno obdobje prišlo do pomembnejših premikov. 

Podatki za obdobje so vzeti po izračunu na osnovi proizvodnokapitalnega 
lela. 

Na osnovi dosežene proizvodnje v letih 1976 in 1977 in 
ocene za leto 1978 bi v teh letih dosegli okoli 56% od pre- 
dvidene petletne proizvodnje. Po posameznih panogah dejav- 
nosti so bila dosežena naslednja razmerja: 

1976-1978 
predvi- reali- 

deno zirano 

- letne stopnje rasti 
1976-80 1979-1980 
predvi- predvi- potrebno, 

deno deno da bi do- 
segli srednje- 

, ročni plan 
GOSPODARSTVO 
SKUPAJ 
- združeno delo 
- samostojno 
osebno delo 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet. 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 
Druge dejavnosti 

5.5 
5,7 

3,3 
6,0 
3,7 
2,3 
7.0 
3,3 
5,3 
4,9 
5.1 
2.6 

5.0 
5.1 

3.3 
5.7 
2,5 
2,0 
3.8 
6,0 
4,8 
4,7 
6,0 
2.4 

6,1 
6,4 

3.1 
6.8 
3.3 
2.4 
7.2 
3.9 
6,1 
5,0 
5,7 
2.5 

7,1 
7.5 

2,9 
8,1 
2,8 
2,4 
7,4 
4,8 
7,3 
5,0 
6.6 
2.3 

7,8 
8,4 

2,8 
8.4 
4.5 
3.0 

12,6 
0,8 
8.1 
5.5 
5,3 
2.6 

Zaostajanje proizvodnje v prvih treh letih za predvidevanji 
plana bi bilo v zadnjih dveh letih zelo težko nadoknaditi, saj bi 
bilo treba v teh dveh letih doseči znatno višjo stopnjo rasti. 
Zato ocenjujemo, da ne bo v celoti dosežena predvidena rast 
proizvodnje. 

5.2. Družbeni plan predstavlja na področju razširjene re- 
produkcije zelo zahtevne naloge7. Delež investicij v osnovna 
sredstva v družbenem proizvodu družbenega sektorja naj bi 
se povečal od 17,8% v obdobju 1971-1975 na 19,7% v tem 
srednjeročnem obdobju, v strukturi investicij pa naj bi se 
povečal delež naložb v gospodarsko infrastrukturo, proizvod- 
njo hrane in surovin ter reprodukcijskega materiala. Delež 
vlaganj v zaloge naj bi se zmanjšal od 13,5% družbenega 
proizvoda v letih 1971-1975 na poprečno okoli 9,2% v tem 
srednjeročnem obdobju. 

V prvih treh letih izvajanja družbenega plana so plačila za 
investicije v osnovna sredstva rasla poprečno letno za okoli 
21%, tako da so bile ob zmanjšanem izvoznem popraševanju 
investicije v letu 1977 in po oceni tudi v letu 1978 osnovni 
generator gospodarske rasti. Njihova udeležba v družbenem 
proizvodu znaša v tem obdobju 20,0%, tako da celo nekoliko 
presega planirano poprečje za srednjeročno obdobje. Od- 
stopanja navzgor so tudi pri vlaganjih v negospodarstvo in v 
zaloge. Tako po oceni tudi skupne materialne naložbe prese- 
gajo planirani delež v družbenem proizvodu. Vendar pa so ta 
razmerja dosežena na nižji ravni realnih investicij v osnovna 
sredstva od predvidene. V prvih treh letih se je namreč raču- 
nalo z intenzivnejšo investicijsko aktivnostjo kot pa v zadnjih 
dveh letih tega srednjeročnega obdobja. Po oceni znaša v teh 
treh letih poprečna letna stopnja rasti realnih investicij okoli 
5,2%, medtem ko je v planu predvidena realna rast za okoli 
8%. 

modela 

7 »Analiza izvajanja nalog iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 na področju gospodarstva«, ki je sestavni del 
tega gradiva, podrobneje obravnava to problematiko. 
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V strukturi investicij v osnovna sredstva gospodarstva je v - Struktura v % 
tem obdobju prišlo do bistvenih sprememb : predvi- ocena ocena plan 

ocena devanje 1976- 1976- 1976- 
1975 1976 1977 1978 1978 1980 1980 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 N. 100,0 100,0 100,0 '100,0 
1. Gospodarska infrastruktura 21,0 30,6 29,8 34,0 31,5 32,1 34,3 
v tem: 
- energetika 10,2 21,3 20,1 22,4 21,3 20,5 20,5 
- promet 10,3 8,7 9,1 11,2 9,7 10,9 13,1 
- vodno gospodarstvo 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 
2. Agroindustrijski kompleks 6,1 6,1 6,2 8,2 6,9 8,5 8,8 
3. Surovinske dejavnosti 6,9 5,4 7,8 7,5 70,0 7,1 9,4 
skupaj 1—3 34,0 42,1 43,8 49,7 45,4 47,8 52,5 
Ostalo (s strojegradnjo 
in inozemskim turizmom) 66,0 57,9 56,2 50,3 54,6 52,2 47,5 

Podatki o investicijah v osnovna sredstva in poročila pod- 
pisnikov dogovora o temeljih družbenega plana kažejo, da se 
uresničujejo nekatere temeljne usmeritve za odpravljanje 
osnovnih strukturnih neskladij, vendar različno intenzivno po 
posameznih podračjih. V energetiki bo po oceni podpisnikov 
dogovora o temeljih plana realizirano v prvih treh letih okoli 
60% načrtovanih vlaganj za petletno obdobje, v prometni 
infrastrukturi okoli 50%, (ob upoštevanju predpostavke, da 
bodo uresničene zelo zahtevne naloge letnega plana za leto 
1978) še najmanj pa v proizvodnji surovin, strojegradnji in 
inozemskem turizmu. 

Zato je za nadaljnje izvajanje nalog in obveznosti iz druž- 
benega plana primarnega pomena, kako učinkovito bomo 
gospodarili z družbenimi sredstvi in razporejali dohodek tako, 
da se akumulacija kljub nekaterim neelastičnim elementom 
delitve ne bi pojavljala v sedimentarni vlogi in bi tako zagoto- 
vili obseg sredstev, predviden z družbenim planom. Le tako 
bo možno zmanjšati prenašanje dela nekaterih investicijskih 
programov, planiranih v tem srednjeročnem obdobju v na- 
slednje. 

5.2.2. Iz poročil podpisnikov dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 izhaja, da 
poteka brez zamud samo okoli ena tretjina investicijskih pro- 
gramov. Med vzroki zamud ostaja najpomembnejši pomanj- 
kanje finančnih sredstev. Vse večji delež pri nastajanju zamud 
pa imajo restrikcije pri uvozu opreme in nujnost preusmeritve 
na domačo opremo in proizvajalce v vzhodni Evropi. Ostali 
vzroki so še: nepopolna in prepozno pripravljena investicijska 
dokumentacija, dolgotrajni postopki pri zagotavljanju so- 
glasij, nesolidnost domačih dobaviteljev opreme in zamude 
pri gradbenih delih. 

Pomanjkanje finančnih sredstev za pravočasno izvajanje 
investicijskih programov kaže, da so bili razvojni programi v 
nekaterih dejavnostih preveč ambiciozni, njihova predračun- 
ska vrednost pa podcenjena, tako da jih bo treba uskladiti z 
realnimi možnostmi. Združevanje sredstev za izvajanje pre- 
dnostnih nalog poteka v posameznih dejavnostih z različno 
intenzivnostjo. Težave in zakasnitve se kažejo tudi pri izvaja- 
nju tistih objektov, ki zahtevajo večjo udeležbo tuje dodatne 
akumulacije. Te težave se utegnejo v prihodnjih dveh letih še 
stopnjevati. Medrepubliški dogovor o zadolževanju v tujini 
sicer še ni sprejet za celotno obdobje 1976-1980, vendar bo 
SR Slovenija po sedanjih predlogih imela v zadnjih dveh letih 
znatno zmanjšane pravice do novega zadolževanja v tujini, 
glede na prvotno predvidena razmerja. 

Izpad sredstev za investicije v teku občasno nadomeščajo 
premostitveni krediti temeljnih bank in združene banke. Za že 
pripravljene in usklajene investicijske programe pa je čedalje 
pomembnejše združevanje sredstev temeljnih bank oziroma 
poslovnih enot v združeni banki. 

Sredstva za uresničitev prednostnih razvojnih programov 
praviloma združujejo banke, v katerih združujejo sredstva 
OZD, ki imajo skupen interes za ta vlaganja in to na podlagi 
posebnih samoupravnih sporazumov, pogodbe ali konzorci- 
jev za njihovo uresničitev9. 

8 Za leto 1977 do začetka maja še ne razpolagamo s podrobnejšimi podatki o 
izplačilih za investicije v osnovna sredstva. Ko bodo podatki zbrani, bodo ocene 
za leto 1977 še dopolnjene. 

9 Po poročilih o uresničevanju srednjeročnega plana Ljubljanske banke v 
letu 1977 je znašalo združevanje 3.019 mio din ali 16,8% vseh dolgoročnih naložb 
oz. 7 odstotnih točk več kot v letu 1976. 

5.2.3. Učinkovitost investiranja v osnovna sredstva, mer- 
jena z marginalnim kapitalnim koeficientom 1C, se je v prvih 
letih tega srednjeročnega obdobja močno poslabšala. V ob- 
dobju 1971-1975 je znašal marginalni kapitalni koeficient 2,6, 
v letih 1976-1977 4,5, medtem ko je srednjeročni plan v 
obdobju 1976-1980 računal na 3,1. Poslabšanje je deloma 
utemeljeno s spremembami v sektorski strukturi investicij z 
visoko udeležbo kapitalno intenzivnih panog, s tehnično 
strukturo investicij (upadajoč delež opreme, zlasti še v prede- 
lovalni industriji, ki v kratkem obdobju najbolj povečuje druž- 
beni proizvod) in s podaljšanjem aktivizacijske dobe oziroma 
trajanjem investicijske izgradnje. 

Vendar pa poslabšanje učinkovitosti investiranja opozarja 
tudi na vrsto pomanjkljivosti v vseh fazah investicijske aktiv- 
nosti, tj. v pripravi, sprejemanju in realizaciji investicijskih 
projektov. K poslabšanju učinkovitosti investicij prispeva tudi 
naraščajoča udeležba vlaganj za ureditev zemljišča, izgradnjo 
komunalne in ožje prometne infrastrukture, objektov druž- 
bene infrastrukture in varstva okolja, kakor to nalaga mini- 
malna metodologija za izdelavo investicijskih rogramov, spre- 
jeta v letu 1977. To vsekakor vpliva na visoko udeležbo grad- 
benih stroškov v tehnični strukturi investicij zlasti še v primer- 
javi z investitorji v nekaterih razvitih industrijskih državah. 

5.3. Na področju energetike se program izvajanja dogovor- 
jenih nalog zadovoljivo uresničuje, saj prehaja gradnja večine 
pomembnejših objektov v zaključno fazo, hkrati pa je vse bolj 
v ospredju problematičnost zanesljive in racionalne preskrbe 
z nafto in njenimi derivati. 

Potek izgradnje energetskih objektov v tem srednjeročnem 
obdobju zagotavlja zanesljivo preskrbo z električno energijo 
do leta 1983. Obstajajo možnosti za pokrivanje elektroener- 
getskih potreb do leta 1980 na osnovi že grajenih kapacitet, v 
naslednje srednjeročno obdobje pa bi prenesli dokončanje 
izgradnje dela distribucijskih in prenosnih objektov, Toplarne 
Ljubljana II11, rudnika urana in tistih naložb v premogovnike, 
kjer se investicijska dela še niso začela. 

Z dvigom cen električne energije v začetku letošnjega leta 
in z uvedbo novega tarifnega sistema ter drugimi ukrepi v 
okviru EGS in ISE, ki bodo vplivali na racionalnejšo in bolj 
organizirano proizvodnjo in porabo električne energije 
(zmanjšuje se poraba koriščene energije za enoto druž- 
benega proizvoda), se bodo izboljšali letošnji pogoji poslova- 
nja in ustvarile osnove za kvalitetno dohodkovno povezavo 
med proizvodnjo primarne energije ter proizvodnjo, preno- 
som in distribucijo električne energije. Letos lahko prvič po 
petnajstih letih zagotovimo zadostne količine električne ener- 
gije z določeno rezervo v sistemu. 
Večji del proizvodnih objektov iz programa 1976-1980 je v fazi 
preizkusnega obratovanja ali priprav na pričetek obratovanja; 
v fazi glavne montaže je Nuklearna elektrarna Krško, na za- 
četku gradnje pa sta le druga faza Toplarne Ljubljana in 
Hidroelektrarna Solkan. Slovenski del 380 kV mreže že obra- 
tuje vzporedno s 380 kV mrežo SR Hrvatske in SR Srbije. 

10 Istodobni marginalni kapitalni koeticient pove, koliko enot gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva je bilo potrebno za eno enoto povečanja druž- 
benega proizvoda. Običajno uporabljamo koeficient z enoletnim odlogom; pred- 
postavljamo namreč enoletni zaostanek delovanja investicij na družbeni proiz- 
vod. 

11 Inštalirana pomoč Toplarne Ljubljana II. pomeni le 4,5% celotne instali- 
rane moči vseh proizvodnih objektov, ki bodo zgrajeni v tem srednjeročnem 
obdobju. 
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V premogovnikih se investicije niso izvajale v predvidenem 
obsegu, vendar so bila odstopanja v okviru energetske bi- 
lance ter niso vplivala na preskrbo s premogom, saj so se 
občasno pojavljali celo viški drobnih vrst premoga. 

Pri razširitvi kapacitet premogovnikov so tako v rudniku 
lignita v Velenju kot v REK Zasavje prilagodili projektne reši- 
tve in način izvajanja del specifičnim rudarsko-geološkim 
pogojem na področju novogradenj. S tem je zagotovljena 
načrtovana proizvodnja in nadaljevanje investicijskih del za 
razširitev kapacitet. 

V Lendavi je v pripravljalni fazi izgradnja rafinerije nafte s 
končno kapaciteto 2 milijonov ton (po dogovoru o temeljih 
plana naj bi povečali zmogljivost te rafinerije od 600 na 1200 
tisoč ton do leta 1981). Program in finančno konstrukcijo za 
to rafinerijo pa bo potrebno zaradi močnega povečanja pre- 
dračunske vrednosti in skoraj popolnega izpada lastnih in 
večjega dela tujih sredstev, ponovno preveriti in poiskati 
ustrezne rešitve. 

Preskrba s tekočim naftnim plinom zlasti v preteklem zim- 
skem obdobju ni bila zadovoljiva. Zato je potrebno pospešiti 
gradnjo skladiščnih zmogljivosti tako pri dobaviteljih, kot tudi 
pri večjih porabnikih ter zagotoviti koordiniran in enoten 
nastop slovenskih porabnikov in distributerjev. Na izboljšanje 
oskrbe z energijo in zmanjšanje odvisnosti od dobav tekočih 
goriv bo vplivala uvedba zemeljskega plina. Prve količine tega 
plina bodo na razpolago že v drugi polovici letošnjega leta. 

Potek izgradnje slovenskega magistralnega plinovodnega 
omrežja napreduje dokaj zadovoljivo in nebo ovir za prevzem 
prvih količin zemeljskega plina iz Sovjetske zveze v predvide- 
nem roku. Oviro za prevzem celotnih pogodbenih količin 
zemeljskega plina pa predstavljajo bodoči porabniki, saj dela 
za prevzem tega plina pri njih ne napredujejo po dogovor- 
jenem planu. 

5.4 V prometni dejavnosti se kažejo v prvih dveh letih 
izvajanja srednjeročnega plana razvoja nekateri pozitivni pre- 
miki, vendar pri izgradnji infrastrukture precej zaostajamo za 
načrtovano dinamiko. 

V letu 1977 je bil v Jugoslaviji sprejet družbeni dogovor o 
prometni politiki, Skupščina SR Slovenije pa je sprejela stali- 
šča za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na po- 
dročju prometa iz zvez v SR Sloveniji. V tem srednjeročnem 
obdobju so bili na področju prometa sprejeti še drugi druž- 
beni dogovori in samoupravni sporazumi. Namen teh doku- 
mentov je doseči smotrno delitev dela med posameznimi 
prometnimi panogami in zmanjšati razlike v njihovem razvoju. 

V železniškem prometu so opazne spremembe, ki obetajo 
boljše poslovanje v prihodnje, čeprav niso bile dosežene 
načrtovane stopnje rasti železniškega prometa. Pomembno 
se je povečal notranji blagovni promet, vendar je zaradi upada 
mednarodnih blagnovnih prevozov, skupni blagovni promet 
narasel V letu 1977 le za 1%. 

Podobno je bilo v potniškem prometu, ki je narasel za 4%. 
Porast obsega dela je pripisati predvsem boljši poslovnosti 
ŽTP Ljubljana, uvajanju novih načinov prevoza in dvigu kako- 
vosti železniških storitev. Mednarodni promet pa se je zmanj- 
šal predvsem (zaradi izpada tranzitnega prevoza prek luke 
Koper, zaradi izpada prevoza železove rude za avstrijske žele- 
zarne in zaradi konkurence vzhodno evropskih prevoznih 
poti. 

Prihodek od voznin še ne zadošča niti za pokrivanje eno- 
stavne reprodukcije ŽTP Ljubljana in je treba negativno ra- 
zliko pokrivati iz združenih sredstev gospodarstva. 

Program razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 
1976-1980 v prvih dveh letih ni bil izpolnjen. Najbolj kasni 
modernizacija železniških signalno-varnostnih in telekomuni- 
kacijskih naprav, kjer leži krivda delno v pomanjkanju finanč- 
nih sredstev, predvsem pa na dobavitelju in domačem 
izvajalcu del. 

V težkem gospodarskem položaju je luka Koper. Luška 
dejavnost je v letu 1977 upadla in poslovno leto je Luka 
zaključila z doslej največjo izgubo. Močno kasni izgradnja 
luške infrastrukture, kar tudi zavira večjo uspešnost in boljšo 
kakovost dela. V septembru 1977 je Luka sprejela program 
ukrepov za sanacijo svojega gospodarskega položaja in zdaj 
vlaga veliko naporov za njegovo uspešno izpeljavo. 

Slovenska trgovska mornarica, ki ustvarja pomemben delež 
v deviznem prilivu našega gospodarstva, je poslovno 
uspešna, vendar je nejasen njen prihodnji gospodarski razvoj, 
ker se še zdaj ne uresničuje Piranski sporazum o gradnji ladij 

v domačih ladjedelnicah. Za zamenjavo fizično in tehnološko 
zastarelih ladij je potrebno pravočasno najti izhod. 

V cestnem gospodarstvu je izgradnja prometne infrastruk- 
ture dobila zelo pomembno mesto, ker prav nesodobna 
cestno prometna mreža ne zmore skokovitega porasta potreb 
vseh vrst udeležencev v cestnem prometu in zato tudi za- 
skrbljujoče raste število prometnih nesreč. Obveznosti iz do- 
govora o temeljih plana glede novogradenj ne bo mogoče 
izpolniti do konca tega petletja. Finančnim težavam se pridru- 
žujejo še nedodelani urbanistični načrti, vodno gospodarska 
problematika in zaščita okolja. 

Zelo kasni samoupravno dogovarjanje na področju cest- 
nega javnega prevoza in ni še ustanovljena samoupravna 
interesna skupnost za cestno gospodarstvo. Poudariti pa je 
treba, da večinski del cestnega prometa predstavljajo zasebni 
in režijski prevozi, kjer pa sploh ni primerne organiziranosti in 
družbenega usmerjanja in nadzora. 

Zaradi hitro naraščajoče motorizacije in rasti prometa pred- 
vsem na kratkih razdaljah, postajajo prometne razmere nevz- 
držne na območju mesta Ljubljane in Maribora, na koprskem 
in sežanskem območju, pa tudi v Celju in Novi Gorici. Prav 
zato so bili v tem srednjeročnem obdobju sprejeti dogovori o 
10-letnem programu modernizacije cest v teh mestih, v Ljub- 
ljani in Mariboru pa sta bili ustanovljeni tudi SIS za gradnjo 
cest. Izvajanje teh programov pa kasni. 

V PTT dejavnosti poštne storitve izkazujejo umirjeno rast, 
število telegramov ostaja praktično nespremenjeno, telegraf- 
ske storitve rastejo manj, kot je bilo pričakovati, najbolj pa so 
se povečale telefonske storitve, a tudi potrebe po telefonskih 
priključkih rastejo najhitreje. V izgradnji PTT infrastrukture 
ima zato poseben pomen izgradnja telefonske mreže, ker bo 
kakovost storitev precej izboljšala letos končana mednarodna 
telefonska tranzitna centrala v Ljubljani. Vendar pa v oprem- 
ljenosti na področju zvez še vedno ostajamo na dnu evropske 
lestvice. To postaja vsemočnejši omejitveni faktor pri razvoju 
našega gospodarstva in družbe, kar bomo morali upoštevati 
pri pripravah za družbeni plan razvoja v naslednjem obdobju. 

Delež zračnega prometa v vsem prometu je danes še skro- 
men. Vedno večje potrebe po hitrem prevozu na velike raz- 
dalje pa narekujejo načrten razvoj letališke mreže in zračnega 
prometa. Vendar zračni prevozniki še vedno niso samou- 
pravno organizirani in tudi samoupravni sporazum o izgradnji 
letališč v SR Sloveniji še ni sprejet. Zato se predvidevanja ne 
uresničujejo niti glede obsega storitev niti glede naložb v 
letališko infrastrukturo. 

Za dosego postavljenih ciljev glede izboljšanja učinkovito- 
sti in kakovosti prometnega sistema je zelo pomembno tudi 
smotrno usmerjanje blagovnih tokov. V letu 1977 je bil pod- 
pisan samoupravni sporazum o osnovah srednjeročnega 
plana razvoja pretovorne, skladiščne in špediterske dejav- 
nosti, vendar organizacijsko in dohodkovno povezovanje 
vseh udeležencev v prometu blaga še ni zadovoljivo. 

Učinkovit prometni sistem ne pomeni le moderne prometne 
mreže, ampak tudi ustrezen prometni režim, ki omogoča 
smotrno koriščenje vseh prometnih zmogljivosti. Za izboljša- 
nje prometnih razmer bo zato potrebno zagotoviti, poleg 
izgradnje prometne infrastrukture, tudi usklajen nastop vseh 
prevoznikov, organizatorjev prevoza in uporabnikov promet- 
nih storitev (dobra organizacijska in dohodkovna povezanost, 
smotrna delitev dela, uvajanje enotnega sistema integralnega 
transporta, primerno usmerjanje prometnikov tokov. 

5.5. Na področju vodnega gospodarstva je bilo v letih 1976 
in 1977 realizirano le okoli 77% predvidenih naložb v osnovno 
vodno-gospodarsko dejavnost (predvsem zaradi nepopolne 
dokumentacije za sklepanje pogodb in nezadostne finančne 
udeležbe investitorjev), pa tudi udeležba sredstev za vodno 
gospodarstvo v družbenem proizvodu je bila v teh dveh letih 
nižja od predvidene in sicer 0,34% ter 0,37 namesto 0,42%. 
Kljub temu kažejo aktivnosti na tem področju, da bodo naloge 
iz dogovora o temeljih družbenega plana do leta 1980 v 
glavnem uresničene. 

V letu 1977 so bile investicije usmerjene predvsem v varstvo 
voda pred poplavami. Soudeležba območnih vodnih skupno- 
sti pri investicijah za varstvo kvalitete voda, za varstvo vodnih 
količin in za oskrbo s pitno vodo je bila ostvarjena s 86%. 
Vodooskrba se pospešuje tudi s sofinanciranjem programa 
mladinskih delovnih brigad. 

V letu 1977 so začele obratovati nekatere čistilne naprave, 
čeprav njihova izgradnja še ne teče tako, kot je v srednjeroč- 
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nem načrtu predvideno. V letu 1977 je bil dosežen sporazum o 
bančnih kreditih za ureditev glavnih odvodnikov na meliora- 
cijskih območjih, kar bo prispevalo k izpolnjevanju sred- 
njeročnega plana na področju hidro in agrotehničnih melio- 
racij v kmetijstvu. 

5.6. Za izvedbo dogovorjenih nalog na področju kmetijstva 
in živilstva, je v letu 1977 Skupščina SR Slovenije sprejela 
akcijski program, s katerim so bile konkretizirane naloge in 
podrobneje opredeljeni njihovi nosilci ter roki izvršitve. 

Nosilci razvoja kmetijstva i,n živilstva so v letih 1976,1977 in 
1978 usmerjali svojo dejavnost v izpolnjevanju planskih ciljev 
v glavnem tako, da omogoča realizacijo temeljnih nalog ra- 
zvojne politike. Kljub razmeroma ugodnemu razvoju ob- 
stojajo nekateri strukturni problemi, ki kažejo, da uresničeva- 
nje plana ne poteka dovolj usklajeno. 

Kmetijska proizvodnja je dosegla nekoliko manjši obseg od 
predvidene dinamike rasti predvsem zaradi izpada v proizvod- 
nji sadja in grozdja. Skupni obseg živinorejske proizvodnje je 
večji od pričakovanega zaradi ugodnega razvoja proizvodnje 
perutnine in tržne proizvodnje mleka, proizvodnja govejega 
mesa pa stagnira zaradi neurejenih cen mesa, prepočasi se 
razvija tudi proizvodnja prašičev zaradi zastoja v izgradnji 
farm. Vzrok izpada v rastlinski proizvodnji je v manjšem pri- 
delku sadja in grozda zaradi pozeb v letu 1977 in v manjšem 
pridelku sadja in grozda zaradi pozeb v letu 1977 in v manj- 
šem pridelku hmelja in krmskih rastlin zaradi suše, vendar se 
tudi intenzifikacija oziroma modernizacija kot tudi organiza- 
cija te proizvodnje razvija počasneje kot v živinoreji. Na poča- 
sen razvoj poljedelske proizvodnje v veliki meri vpliva tudi 
zaostajanje v pridobivanju novih obdelovalnih zemljišč zaradi 
prenizke ravni prispevka od spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč (od planiranih 15.000 ha je bilo v letih 1976 in 
1977 melioriranih le 3.386 ha). 

Nosilci razvoja tržne proizvodnje doslej niso izvajali ukre- 
pov za povečanje zlasti odkupa pšenice, ki močno kasni, 
izgradnja sušilnih centrov in skladišč pa ni potekala v skladu s 
programom. Tudi na področju organizirane proizvodnje 
vrtnin ni prišlo do ustreznega dogovarjanja med proizvodnjo, 
trgovino in živilsko industrijo. 

V živilski industriji je v obeh letih dosežena približno 4% 
letna rast proizvodnje oziroma polovica planirane rasti. Zao- 
stanek za planom je predvsem zaradi neustrezne povezave s 
kmetijsko proizvodnjo in trgovino, kar je zlasti očitno v po- 
manjkanju surovin in neizkoriščenosti proizvodnih kapacitet, 
pa tudi zaradi tehnološke in tehnične zaostalosti, razdrob- 
ljenosti in neusklajenosti proizvodnih kapacitet, nerealnih 
programov razvoja, in slabše akumulativne sposobnosti živil- 
ske industrije. 

Proizvodnja sladkorne pese poteka v skladu s programom. 
Začeta so dela na izgradnji sladkorne tovarne. Pri gradnji 
predstavlja največji problem zaostajanje dotoka sredstev na 
podlagi družbenega dogovora o cenah sladkorja, vzdržanje 
trgovine pri združevanju sredstev ter zaostajanje pri dobavi 
domače opreme zaradi pomanjkanja surovin. 

V ekonomskih rezultatih kmetijstva so v zadnjih dveh letih 
zabeležena nekatera ugodna gibanja, zlasti to velja za pro- 
duktivnost in ekonomičnost proizvodnje. Kljub temu pa se še 
nadalje občutno zmanjšuje akumulativnost te panoge zaradi 
tega, ker povečevanje cen proizvodnih stroškov OZD vse manj 
lahko kompenzirajo z večanjem svojih dohodkov oziroma z 
večanjem cen osnovnih kmetijskih proizvodov, ki so druž- 
beno kontrolirane. To je tudi osnovni vzrok zaostajanju 
naložb. 
Ob tem tudi struktura naložb v posamezne dejavnosti kmetij- 
stva in živilstva, ne poteka v skladu s planom. V večji meri je 
potrebno s politiko kreditiranja usmeriti vlaganja v naložbe, ki 
so trenutno razvojno najpomembnejše, to je v melioracije, v 
proizvodnjo sladkorja, v predelavo mleka ter izgradnjo skla- 
dišč in sušilnih centrov. 

V procesu oblikovanja samoupravne organiziranosti se je 
vrsta pomembnih področij v proizvodnji, predelavi in prometu 
s hrano uredila s samoupravnimi sporazumi in družbenimi 
dogovori. S tem so dane osnove za financiranje in razvoj 
pospeševalne službe, razvoj živinoreje in področje razširjene 
reprodukcije v kmetijstvu in živilstvu. 

Vendar povezovanje na osnovi dohodkovnih odnosov še 
vedno močno zaostaja v vseh dejavnostih. Neustrezna in 
premajhna povezanost kmetijske proizvodnje, predelave in 
trgovine je vzrok, da je največji del rizika v proizvodnji in 
reprodukciji odpadel na kmetijstvo. Oblikovanje dohodkovnih 

odnosov je nujno zlasti pri proizvodnji in predelavi žit na 
enotnem jugoslovanskem trgu, pri proizvodnji in predelavi 
mleka in mesa. Glede na to, da gre v tem primeru v večini za 
odnose z OZD iz drugih republik in pokrajin bo treba temu 
posvetiti še posebno pozornost. 

Za pospešitev razvoja socialističnih odnosov na vasi in pri 
združevanju kmetov je bil zastavljen proces oblikovanja te- 
meljnih zadružnih enot in temeljnih organizacij kooperantov 
pri kmetijskih zadrugah in kmetijskih OZD, nadaljeval se je 
proces združevanja dela in sredstev med kmeti in kmetijski 
ozd; v skladu z določbami zakona o združenem delu se 
oblikuje nov zakon o združevanju kmetov; v postopku spreje- 
manja je zakon o pogojih in postopku za pridobitev preživ- 
ninskega varstva kmetov, ki naj bi razreševal problem neiz- 
koriščenih kmetijskih zemljišč in gozdov na kmetijah z ostare- 
limi gospodarji. Za stimuliranje oblik združevanja dela in 
sredstev med kmeti in ozd je bil sprejet ukrep, s katerim je del 
sredstev državnega kapitala prenesen na kmetijske ozd z 
namenom, da ta sredstva vložijo v skupne naložbe s kmeti v 
skladu z realizacijo nalog družbenega plana. 

Za realizacijo zastavljenih planskih nalog je med pomemb- 
nejšimi ukrepi, ki jih je pripravila republika za dolgoročen 
razvoj in fleksibilnejšo politiko interveniranja na ravni repu- 
blike in občin pomemben: zakon o intervencijah in kom- 
penzacijah v kmetijstvu in porabi hrane; za pospešitev prido- 
bivanja novih obdelovalnih zemljišč s prostorsko ureditvenimi 
operacijami bo pomembna dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih, po katerem se je povečala višina prispevka od 
spremembe namembnosti zemljišč; za uresničitev planskih 
ciljev v rastlinski proizvodnji oziroma nakupa zemljišč bo 
republika z zakonom o dopolnitvi zakona o prenosu pravic in 
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na 
določene tozde zagotovila sredstva v okviru lastne udeležbe 
ozd za nakup zemljišč; z zakonom o blagovnem prometu, 
sprejetim v letu 1977, je bila zastavljena ureditev blagovnega 
prometa s kmetijskimi pridelki. 

5.7. Razvoj surovinskih dejavnosti poteka počasneje od 
predvidevanj in po posameznih dejavnostih z različno in- 
tenzivnostjo. 

V črni metalurgiji je uresničevanje ključnih naložb v pre- 
cejšnjem zaostanku, zato ni izgledov, da bi bile sprejete 
obveznosti v celoti uresničene do leta 1980. 

Proizvodnja je v prvih letih stagnirala, v letu 1978 pa kažejo 
prve ocene, da bo proizvodnja tekla normalno. V novo zgra- 
jeni hladni valjarni planirajo visoko proizvodnjo, čeprav še ne 
s polno kapaciteto. 

V strukturi proizvodnje se povečuje delež plemenitih jekel, 
ki bo v letu 1978 znašal že okoli 49,5%, medtem ko je v letu 
1975 znašal okoli 42%. 

V strukturi prodaje narašča delež slovenskih porabnikov. 
Rezultati, doseženi na izvoznem področju, so slabši kot na 
domačem. Oskrba z osnovnimi surovinami je bila v tem sred- 
njeročnem obdobju na področju črne metalurgije v glavnem 
normalna. 

Na področju barvaste metalurgije je uresničevanje v dogo- 
voru sprejetih obveznosti v teku. Proizvodnja je v letu 1977 
upadla zaradi zapiranja rudnika živega srebra Idrija (zaradi 
nizke cene in zmanjšanja porabe živega srebra). Ocenjujemo, 
da bo v letu 1978 rast proizvodnje bolj dinamična, ker se 
povpraševanje po proizvodih barvaste metalurgije izboljšuje. 
Proizvodnjo ves čas spremljajo težave pri preskrbi z 
osnovnimi surovinami kot so svinčev koncentrat, akumulator- 
ski odpadki, proizvodi črne metalurgije, baker in aluminij. 
Dobave so neredne, kar je vplivalo tudi na manjšo predelavo 
aluminija. 

Prednostne dejavnosti v industriji nekovin - to je predvsem 
proizvodnja nekovinskih rudnin - so po medrepubliškem 
družbenem dogovoru prevzele obvezo za povečanje proiz- 
vodnje kremenčevega peska, gline, kaolina, soli in bentonita. 
Dosedanji rezultati kažejo, da se bodo dogovorjene naloge 
uresničile. Za povečanje proizvodnje kremenčevega peska pa 
so same organizacije proizvajalke kremenčevega peska pre- 
majhne in razdrobljene, da bi mogle prevzeti nase vso investi- 
cijsko dejavnost. Zato se povezujejo s svojimi porabniki. 

Na področju bazne kemije poteka izvajanje nalog iz dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije ob številnih 
kasnitvah. 

V preteklih dveh letih so bile končane nekatere rekonstruk- 
cije in novi obrati za proizvodnjo izdelkov bazične kemične 
industrije. To se že odraža deloma na povečani količinski 
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proizvodnji bazne in predelovalne kemične industrije. V pre- 
teklem letu se je zlasti povečala proizvodnja kemikalij, proiz- 
vodnja kemičnih vlaken in mas ter predelava plastičnih mas. 
Vrsta programov pa je še v fazi investicijskih priprav in iskanja 
virov financiranja, zlasti na osnovi združevanja dela in sred- 
stev, ki zagotavljajo tudi udeležbo bančnih kreditov (domačih 
in tujih). 

Pri preskrbi kemične industrije narašča delež uvoženih su- 
rovin in reprodukcijskega materiala. Razmerje med izvozom 
in uvozom se je povečalo od 1 : 2,86 v letu 1975 na 1 : 3,13 v 
letu 1976 odnosno na 1 : 3,24 v letu 1977. Pri teh neugodnih 
razmerjih med izvozom in uvozom pa moramo vsekakor upo- 
števati, da se nahajamo sredi planskega obdobja, ko se in- 
tenzivno grade nove zmogljivosti bazične kemične industrije, 
ki bodo nadomestile uvoz surovin in reprodukcijskega mate- 
riala predelovalne kemične in tekstilne industrije. 

V gozdarstvu se dogovorjene naloge v splošnem zadovo- 
ljivo uresničujejo. V družbenih gozdovih je že dosežen dogo- 
vorjen obseg blagovne proizvodnje, povečanje blagovne pro- 
izvodnje v zasebnih gozdovih pa je eno od ključnih vprašanj 
nadaljnjega razvoja. Dogovorjeni obseg razširjene gozdno 
biološke reprodukcije je bil uresničen s 66%. 

Pokrivanje potreb po lesu poteka v skladu z dogovorom. V 
mehanski predelavi lesa so bile pokrite vse dogovorjene po- 
trebe po lesu, prav tako so bile v glavnem pokrite vse potrebe 
po tehničnem lesu. V predelavi lesa za papir in plošče je bilo 
od skupne porabe nabavljeno v SR Sloveniji 61%, v drugih 
republikah 17%, iz uvoza pa 22%. 27% vseh porabljenih 
količin lesa za papir in plošče predstavlja ostanke iz mehan- 
ske predelave lesa, kar je bila temeljna usmeritev v druž- 
benem planu SR Slovenije. Zaradi povečanja proizvodnje 
ivernih plošč ter povečanje proizvodnje furnirja v letu 1978 ni 
potrebno uvažati ivernih plošč, zmanjšana pa je tudi potreba 
po uvozu furnirja. 

Od predvidenih zmogljivosti v celulozni industriji je bila 
končana v januarju 1977 investicija v Krškem. Zahteva po 
posodabljanju tehnološkega postopka v obstoječih in novih 
zmogljivostih v tovarni celuloze Medvode podaljšuje rok iz- 
gradnje in bodo začeta le pripravljalna dela. 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana v SR Slove- 
niji v letu 1978 predvideva sklenitev samoupravnega spora- 
zuma o dolgoročnem sodelovanju uporabnikov celuloznega 
lesa in proizvajalci. Zaradi kočljive situacije z lesno surovino 
(le 41 % pokritja iz SR Slovenije, drugo pa iz drugih republik in 
uvoza) je prišlo do tega, da so posamezni porabniki začeli 
sklepati sporazume neposredno s posameznimi proizvajalci 
oziroma dobavitelji lesa. To sporazumevanje koordinira sozd 
Slovenija-papir. 

Proizvodnja in investicije v papirni industriji potekajo v 
skladu s predvidevanji. Slovenski porabniki in zbiralci starega 
papirja bodo ustanovili posebno asociacijo v medrepu- 
bliškem merilu z namenom racionalnega zbiranja starega 
papirja. 

5.8. V družbenem planu SR Slovenije 1976-1980 je dan 
močan poudarek dejavnostim kovinske in elektroindustrije 
glede na možnosti njihovega intenzivnega razvoja v smeri 
jačanja izvoza, racionalnega nadomeščanja uvoza in izboljše- 
vanja plačilne bilance. 

Dolgoročna usmeritev strojegradnje v Sloveniji je v gradnji 
kompletnih objektov z inženiringom, proizvodnji industrijske 
opreme, proizvodnji gospodarskih cestnih vozil, osebnih vozil 
in kmetijskih strojev ter v profesionalni elektroniki. Poročila o 
izvajanju sprejetih obvez kažejo, da so se naloge v letu 1977 
kar zadovoljivo izvajale, dočim so bili rezultati v letu 1976 
skromnejši. V letu 1976 je bila rast kovinske in elektroin- 
dustrije nekoliko pod povprečjem industrijske proizvodnje, v 
letu 1977 pa jo je znatno presegla zlasti še strojna industrija, 
proizvodnja električnih strojev in naprav ter proizvodnja pro- 
metnih sredstev. Visoka rast se nadaljuje tudi v letošnjem letu. 

Doseženi rezultati se kažejo tudi v vlaganjih v moderniza- 
cijo in razširitev obstoječih proizvodnih kapacitet, v osvajanju 
novih proizvodov, v prevzemanju nekaterih kompletnih ob- 
jektov z inženiringom ter na področju elektronike še v profe- 
sionalizaciji proizvodnih programov in uvajanju novih te- 
hnologij (mikroelektronika, računalništvo', optoelektro- 
nika...). 

Že sedanja razvitost strojne industrije in gradbene opera- 
tive omogoča ob ustreznejši dohodkovni povezanosti, na ne- 
katerih področjih konkurenčnejšo ponudbo kompleksnega 
inženiringa na inozemskih tržiščih. V deželah v razvoju smo 

na tem področju že dosegli prve rezultate. V okviru Gospodar- 
ske zbornice Slovenije so vzpostavljene organizacijske 
oblike, ki omogočajo koordiniran in enoten nastop v kon- 
kurenčnih pogojih pridobivanja poslov za izvoz tehnologije. 

Izvozniki slovenske kovinske in elektroindustrije se Soočajo 
s težavami zaradi slabše konkurenčnosti v izvozu (cene do- 
mačega reprodukcijskega materiala so višje od uvoženega, 
zunanji trg zahteva ustrezno raven kvalitete, kreditiranja itd.) 
in zaradi problemov pri oskrbi z reprodukcijskim materialom 
in ustrezno tehnološko opremo, zlasti iz uvoza. 

Zaradi hitrega razvoja elektroindustrije v svetu, je ta nujno 
vezana na uvoz moderne tehnologije iz razvitega zapadnega 
tržišča ter opreme iz držav, ki imajo primerno razvito tovrstno 
tehnologijo. Kljub naporom za čim večjo substitucijo uvože- 
nega reprodukcijskega materiala pa bo še vedno potreben 
tudi znaten uvoz. To bo pogoj tudi v bodoče, sicer se bo 
zaostajanje za razvitimi še bolj povečalo, hkrati pa onemogo- 
čalo že tako težko vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Uvoz moderne tehnološke opreme, zlasti še merilne in kon- 
trolne, je pogoj za modernizacijo proizvodnje in osvajanje 
zahtevnejših programov in za enakopraven nastop na zuna- 
njih tržiščih, kakor tudi na proizvodnjo opreme za potrebe 
industrije in ostalih področij. 

Hkrati pa ostaja usposabljanje domačih proizvajalcev 
opreme, ki naj bi postopno v čim večji meri nadomeščali 
uvozno opremo, ena od prioritetnih nalog strojegradnje (ko- 
vinske in elektro). 

Potrebni bodo bolj učinkoviti ukrepi za stimulacijo izvoza in 
zmanjševanje uvoza, oziroma boljšega pokrivanja uvoza z 
izvozom. Krepiti bo treba v večji meri inventivno dejavnost. V 
realizaciji investicijskih projektov naj bi se obvezno poveče- 
vala udeležba domačih proizvajalcev. 

5.9. Proizvodnja v drugih predelovalnih panogah je bila v 
preteklih dveh letih pogojena predvsem z gibanjem doma- 
čega povpraševanja in izvoza. 

V lesni proizvodnji ima stopnja rasti padajočo tendenco. 
Taka gibanja so rezultat manjšega domačega povpraševanja 
po lesnih proizvodih in upadanja izvoza. Zaradi slabših mož- 
nosti za prodajo na tujih tržiščih in zaradi šibke izvozne 
stimulacije se je zmanjšal interes za izvoz slovenskega lesar- 
stva, ki je v dosedanjem razvoju imelo visoko pozitivno 
izvozno uvozno bilanco, saj je v letu 1977 porabilo za svoje 
potrebe le 13,5% svojega deviznega priliva. 

Domače povpraševanje po končnih lesarskih proizvodih 
(pohištvo, stavbeno mizarstvo) zavisi od aktivnosti v grad- 
beništvu, zlasti pa od stanovanjske gradnje, ki je bila v letu 
1977 v celotni Jugoslaviji počasnejša. 

Tudi v tekstilni industriji obseg proizvodnje le počasi nara- 
šča, naloge družbenega plana pa se ne realizirajo v predvide- 
nem obsegu; zaostaja predvsem modernizacija proizvodnje in 
preusmeritev v proizvodnjo modnih artiklov, odprava noč- 
nega dela žensk itd. Modernizacijo močno otežujejo tudi 
omejitve pri uvozu opreme s konvertibilnega območja. 

Zmogljivosti in obseg proizvodnje tekstilne industrije pre- 
segajo današnje potrebe domačega trga. Prodajo otežuje tudi 
izgradnja novih tekstilnih zmogljivosti v ostalih predelih 
države, ki zlasti z nižjimi cenami v zadnjem času močno 
konkurirajo slovenski industriji. Za doseganje višje ravni pro- 
duktivnosti, specializacijo proizvodnje in za uvajanje novih 
proizvodov je nujno boljše poslovno in samoupravno povezo- 
vanje med proizvodnimi delovnimi organizacijami, surovinsko 
bazo in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometom tekstila na 
domačih in tujih trgih. Pripravlja se ustanavljanje večjih aso- 
ciacij v bombažni, volnarski in konfekcijski grupaciji, v okviru 
katerih naj bi se posamezne delovne organizacije specializi- 
rale za velike serije za proizvodnjo modnega blaga, tehničnih 
tkanin in izdelkov za izvoz. 

Proučiti pa bo treba tudi možnosti in pogoje za preorien- 
tacijo nekaterih delovnih organizacij v druge perspektivnejše 
dejavnosti. 

Proizvodnja v usnjarski in usnjarsko predelovalni industriji 
v zadnjih letih upada. Vzroki so v veliki konkurenci na doma- 
čem in tujem tržišču, kjer se vse pogosteje pojavljajo proizva- 
jalci iz dežel v razvoju, delno pa je vzrok tudi pomanjkanje 
surovin, zlasti surovih kož. Proizvajalci svinjskega usnja se 
zato že deloma preusmerjajo na predelavo govejih kož in na 
boljše izkoriščanje manj kvalitetnih surovin. Pri izkoriščanju 
domačih virov je potrebno tesnejše samoupravno dogovar- 
janje in sodelovanje med usnjarsko industrijo, trgovino in 
klavnicami. 
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V usnjarsko obutveni industriji bo še naprej potrebno or- 
ganizirano nastopati v blagovni menjavi z državami v razvoju, 
s socialističnimi državami, državami zahodne Evrope in ZDA 
za zagotovitev surovin12 in za prodajo izdelkov te panoge. 

5.10. V turizmu in gostinstvu razvoj v prvih dveh letih tegq 
srednjeročnega obdobja ni bil uspešen. Ta ocena velja zlasti 
za inozemski turizem, saj udeležba Slovenije (pa tudi Jugo- 
slavije kot celote), v mednarodnem turizmu že nekaj let naza- 
duje. To kaže struktura prenočitev v Sloveniji: v zelo ugodnem 
letu 1973 so bile domače prenočitve udeležene v vseh preno- 
čitvah z 51%, tuje pa z 49%, v letu 1977 pa se je udeležba 
domačih prenočitev povzpela že na 65,4%, udeležba tujih pa 
je padla na 34,6%. 

Pritok deviz od turizma v letih 1976 in 1977 praktično 
stagnira, planirana pa je bila rast za 8% na leto. V obeh letih 
so domači gosti reševali položaj turističnega gospodarstva, 
predvsem v letu 1977, ko je število domačih prenočitev pora- 
slo za 12%. 

Vzroki za taka odstopanja od postavljenih ciljev so deloma 
objektivni (kot so vreme, zadolženost turističnega gospodar- 
stva, nedodelanost sistema financiranja razširjene reproduk- 
cije), deloma pa tudi subjektivni (neustrezna poslovna organi- 
ziranost v turističnih dejavnostih, neustrezna kvaliteta in 
struktura strokovnih kadrov, predvsem vodilnih). Za turistično 
gospodarstvo je še vedno značilna nepopolna turistična po- 
nudba, neustrezna kvaliteta storitev, nezadostna propaganda 
in neorganiziran nastop na tržišču. 

Tudi pri graditvi nastanitvenih zmogljivosti zaostajamo za 
planom, kjer je bila predvidena izgradnja 11.900 ležišč (skupaj 
z ožjo turistično infrastrukturo), od česar 6900 v osnovnih in 
5000 v dopolnilnih zmogljivostih. V prvih dveh letih je bilo 
zgrajeno 3400 ležišč v osnovnih zmogljivostih, število zgraje- 
nih ležišč v dopolnilnih zmogljivostih pa cenimo na okoli 
1900. 

V letu 1978 je po mednarodnih in domačih ocenah poraslo 
zanimanje tujih gostov za Jugoslavijo. Ocenjujemo, da se bo, 
sodeč po dosedanjem povpraševanju in rezervacijah, število 
prenočitev tujih gostov v primerjavi s preteklim letom pove- 
čalo za okoli 8%, pritok deviz za okoli 12%, število prenočitev 
domačih gostov pa za okoli 10%. 

Da bi dosegli pričakovane rezultate zlasti na področju ino- 
zemskega turizma, je potrebno povečati napore za poslovno 
povezovanje dohodkovno soodvisnih organizacij združenega 
dela, ki sodelujejo v turistični ponudbi doma in še posebej v 
tujini, prizadevati si za višjo raven kakovosti turistične po- 
nudbe z uvajanjem sodobne organizacije in metod dela ter 
ustvariti pogoje za pritegovanje kreativnih kadrov in razvijati 
izobraževanje ob delu. Združeno delo turističnega gospodar- 
stva mora v celoti prevzeti v svoje roke oblikovanje in izvaja- 
nje turistične propagande in informativne dejavnosti ter turi- 
stična predstavništva v tujini. Za nadaljnji razvoj turizma je 
pomembno tudi skleniti samoupravne sporazume o združeva- 
nju sredstev in dela med hoteli in turističnimi agencijami ter 
aktualizirati koncepcijo nadaljnjega razvoja turizma. 

5.11. V gradbeništvu je v teku modernizacija proizvodnih 
procesov in uvajanje novih tehnologij. Nadaljujejo se razi- 
skovalna dela, ki bodo prispevala k racionalizaciji in bolj 
ekonomični gradnji. Na tej osnovi in na osnovi izboljšane 
organizacije dela je v tem petletju že skrajšan rok izgradnje 
stanovanjskih objektov od 24 na 18 mesecev. Izboljšala se je 
tudi kvaliteta gradbenih del. K hitrejši in kvalitetnejši gradnji 
je prispevalo uvajanje industrijskih gradbenih elementov, no- 
vih materialov in elementov, zlasti pri izvajanju zaključnih del 
(montažne kopalnice, kuhinje z vso opremo, instalacijski vo- 
zli, toplotno izolacijski elementi in drugo). Zadovoljivo se 
odvija proizvodnja vseh vrst montažnih elementov za stano- 
vanjsko izgradnjo. 

Na področju industrijske izgradnje stanovanj pa se je v 
SOZD-Gorenje začela poskusna proizvodnja celic za stano- 
vanjske in druge objekte, vendar z zamudo. Pospešiti pa bo 
treba priprave za izdelavo urbanističnih, tehničnih in komer- 
cialnih standardov za racionalno velikoserijsko kvalitetno 
gradnjo stanovanj in stanovanjskih sosesk ter za celovitejšo 
in pravočasno pripravo stavbnih zemljišč, da bi se ta naloga 
uresničila še v tem petletju. Prav tako je treba pospešiti 
pripravo sporazuma o industrializaciji gradnje objektov in 

12 V letu 1976 so se zaloge domačih kož znižale za okoli 80%, zaloge 
uvoženih pa za okoli 70%. To stanje je tudi v letu 1977 praktično ostalo enako. 
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sklenitev samoupravnega sporazuma o racionalizaciji 
gradnje. 

Prizadevanja za prevzemanje del v inozemstvu kažejo ob 
povezovanju zainteresiranih delovnih organizacij preko Go- 
spodarske zbornice Slovenije pozitivne rezultate, zlasti na 
področju dežel v razvoju, vendar za skupen nastop v tujini 
gradbeništvo še ni dovolj organizirano. 

Modernizacija in razširitev proizvodnje v industriji grad- 
benega materiala poteka zadovoljivo, vendar z nekaterimi 
zamudami (cementarne, opekarne, tovarne izolacijskega ma- 
teriala). Nekateri obrati z zastarelo tehnologijo, neekono- 
mično in neracionalno proizvodnjo gradbenih elementov so 
se preusmerili v drugo proizvodnjo. 

Razvoj cementne industrije ni potekal skladno s predvide- 
vano dinamiko v družbenem planu Slovenije in sicer zaradi 
zamud v cementarni Anhovo, zato je proizvodnja začela 
močno naraščati šele v letu 1978. 

Proizvodnja cementa se je v prvih treh mesecih letos pove- 
čala glede na enako obdobje lanskega leta za 35%, v na- 
slednjih mesecih tega leta pa pričakujemo še hitrejši porast 
proizvodnje, ker je Cementarna Anhovo v zaključni fazi poiz- 
kusne proizvodnje. Kljub temu pa je bila oskrba s cementom 
doslej nezadovoljiva, čeprav ne tako kritična kot lani, ker so 
bila dokončana dela na nekaterih velikih industrijskih ob- 
jektih in zaradi zmanjšanega obsega stanovanjske gradnje v 
družbenem sektorju. Tudi v naslednjih mesecih ni pričakovati, 
da bo preskrba s cementom v celoti zadostila potrebe trga. K 
temu bo prispeval tudi izpad nameravanega intervencijskega 
uvoza cementa (60.000 ton), saj so se jugoslovanske cemen- 
tarne zavezale, da bodo v letu 1978 oskrbele Slovenijo s 
potrebnimi količinami cementa. 

Rekonstrukcija in modernizacija tovarne cementa v Trbov- 
ljah poteka v skladu s planirano dinamiko. 

5.12. V letih 1976 in 1977 je bil dosežen določen napredek v 
razvoju drobnega gospodarstva, tako v delovnih organizaci- 
jah kot v individualnem sektorju. Povečalo se je število obrt- 
nih organizacij združenega dela. Ustanovljenih je bilo tudi več 
dislociranih obratov s strani industrije, pretežno na manj 
razvitih območjih. S tem so se odprle možnosti za zaposlitev 
okoli 2500 delavcev. Več novih obratov oziroma enot drob- 
nega gospodarstva pa je v gradnji zlasti v Pomurju, v katerih 
se bo lahko zaposlilo okoli 550 delavcev. 

Od leta 1976 do maja 1978 je bilo ustanovljenih tudi deset 
pogodbenih organizacij združenega dela. Pogodbene organi- 
zacije naglo širijo svoje poslovanje in doseganje zelo vzpod- 
budne rezultate (gradnja novih poslovnih prostorov, večanje 
števila delavcev). 
Na področju drobnega gospodarstva je bila dosežena pre- 
dvidena stopnja rasti, vendar to še ne pomeni bistvenega 
izboljšanja v ponudbi drobnoindustrijskih ter obrtnih proiz- 
vodov in storitev, ki relativno in absolutno še vedno zaostaja 
za razvojem industrije ter naraščajočimi potrebami prebival- 
stva. To se odraža zlasti na področjih individualne proizvod- 
nje tehnologije in poslovanja. 

V razvoju kooperacije in drugih oblik poslovnega sodelova- 
nja z nekaterimi matičnimi delovnimi organizacijami, ki je vse 
bolj trajnejše, je bil dosežen določen napredek. Vendar pa to 
poslovno sodelovanje in ekonomsko še vedno ni zasnovano 
na dohodkovnih odnosih. 

Na razvoj13 drobnega gospodarstva v Sloveniji je ugodno 
vplivalo uveljavljanje družbenega dogovora o pospešenem 
razvoju malega gospodarstva. S tem družbenim dogovorom 
so se odprle možnosti za kreditiranje drobnega gospodarstva 
tako v združenem delu kot v individualnem sektorju. 

Skoraj,v vseh občinah so se lotili podrobnih analiz o drob- 
nem gospodarstvu in sprejeli ukrepe za spodpuditev njego- 
vega razvoja. Vendar so ti ukrepi še vse preveč posplošeni in 
se pretežno nanašajo na nekatere posebno deficitarne stori- 
tvene dejavnosti individualnega sektorja. 

V razvojnih programih in družbenih planih številnih večjih 
delovnih organizacij so premalo upoštevane možnosti in pre- 
dnosti v ustanavljanju dislociranih obratov in širjenja poslova- 
nja z izločanjem tistega dela proizvodov, sestavnih delov ipd., 
ki sodijo v okviru dejavnosti drobnega gospodarstva. Premalo 

13 V tem obdobju je naraslo število obratovalnih stamostojnih obrtnikov od 
11.422 na 11.886. Samo v letu 1977 se je povečalo to število za 321 obratovalnic 
ali za 4%. Za okoli 7% pa se je povečalo tudi število delavcev. V letu 1977 pa se 
je povečalo tudi število avtoprevoznikov in sicer od 3836 na 4446 ali za 15,3%. 
Od začetka leta 1976 do konca leta 1977 se je povečalo tudi število oseb, ki 
opravljajo obrt kot postranski poklic (od 5106 na 5732). 
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so izkoriščene tudi možnosti za nadomeščanje številnih pro- 
izvodov, elementov in komponent, ki bi jih ob razvitejšem 
poslovno tehničnem sodelovanju drobnega gospodarstva z 
večjimi delovnimi organizacijami, lahko izdelali doma. 

Pospešiti je treba delo za odpiranje obrtnih con v urbanih 
naseljih in urejanje najemnin in zagotavljanju poslovnih pro- 
storov drobnemu gospodarstvu. 

Z novim obrtnim zakonom, ki naj spodbudi razvoj samo- 
stojnega osebnega dela ter njegovo preraščanje v združeno 
delo, bodo pospešeni procesi za izenačevanje položaja samo- 
stojnih obrtnikov z delavci v združenem delu. S tem in z 
ustrezno revizijo davčne politike bo dana širša pravna in 
socialna sigurnost samostojnim obrtnikom. Kvalificirani in 
drugi strokovni delavci, ki so usposobljeni za opravljanje 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom in mladina, kakor 
tudi delavci, ki so na začasnem delu v tujini, pa bodo v večji 
meri videli realne možnosti in perspektivo za delo v teh 
dejavnostih. 

6. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO 
MENJAVO 

6.1. Intenzivno vključevanje v mednarodno menjavo je 
opredeljeno v družbenem planu razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 kot eden osnovnih kvalitetnih dejavnikov 
dinamične gospodarske rasti. 

V letih 1976 do 1978 je celotna mednarodna menjava pote- 
kala na občutno nižji ravni, kot je bilo predvideno, hkrati pa so 
bila prisotna nestabilna in pogosto nasprotujoča si gibanja 
tako v izvozni kot v uvozni aktivnosti. 

Taka gibanja so bila predvsem posledica pretežno krat- 
koročne ekonomske politike, ki je bila usmerjena na zagotav- 
ljanje zunanje likvidnosti in izboljševanje plačilnobilančnega 
položaja, manj pa na ustvarjanje pogojev za takšen razvoj 
ekonomskih odnosov s tujino, da bi ti pomenili bistveni faktor 
gospodarske rasti in kvalitetnih premikov v gospodarjenju. 

Uspehi na področju ekonomskih odnosov s tujino so bili 
pretežno kratkotrajne narave ter niso bili zasnovani na kvali- 
tetni preusmeritvi organizacij združenega dela na večji izvoz 
oziroma trajnejšo substitucijo uvoza. 

Nestabilna dinamika ekonomskih odnosov s tujino v letih 
1976 in 1977 in skromna izvozno-uvozna aktivnost v letu 1978 
vplivajo na občutno zaostajanje za predvidenimi nalogami 
plana na tem področju. Zaostajanja v prvih letih srednjeroč- 
nega obdobja ne bo moč nadoknaditi, kolikor ne pride pred- 
vsem v okviru združenega dela do bistvenih premikov v smeri 
intenzivnejšega in trajnejšega vključevanja v mednarodno 
menjavo. 

Doseženi so bili sicer neikateri pozitivni premiki v regionalni 
usmerjenosti zunanjetrgovinske menjave, pri izvozu blaga z 
višjo stopnjo predelave" ter pri višjih oblikah sodelovanja. 

6.2. V letih 1976 do 1978 se je izvozno-uvozna aktivnost SR 
Slovenije razvijala takole: 

1976 1977 1978. 1978 1976-78 1976-78 
projek. ocena ocena plan 

Izvoz blaga 
(tekoče cene) 
Uvoz blaga 
(tekoče cene) 
Izvoz blaga 
(stalne cene) 
Uvoz blaga 
(stalne cene) 
Porast cen 
Izvozne cene 
Uvozne cene 

19,6 3,7 12,7 8,0 10,2 14,8 

-15,5 26,8 

15,0 -8,3 

-18,0 12,2 

4,0 13,0 
3,0 14,0 

6,0 3,0 

6,3 2,0 

0,0 -3,0 -4,0 

3.5 11,4 

2.6 8,2 

6,0 6,015 7,5 
6,0 6,015 7,5 

5,0 

6,0 
6,0 

Ob takem gibanju izvoza in uvoza blaga se je izboljšalo 
pokritje uvoza blaga z izvozom blaga od 50,9% v letu 1975 na 
okoli 72% v letu 1976 in se nato poslabšalo na 59% v letu 
1977, v letu 1978 pa bo po oceni okoli 62%. 

K doseženi izvozni aktivnosti je v največji meri prispevala 
14 delež proizvodov z visoko stopnjo predelave se je povečal od 71 % v letu 1975 

na 75% v letu 1977, oziroma 77% v prvih treh mesecih leta 1978 

industrija, medtem ko kmetijstvo, zlasti živinoreja, tudi zaradi 
negotovih razmer ter protekcionizma v državah EGS, rela- 
tivno manj prispeva k povečanju izvoza. 

V_ okviru industrijskih panog so v letih 1976 in 1977 naj- 
močneje povečevale delež v celotnem izvozu organizacije 
združenega dela iz dejavnosti, ki so že sicer močno izvozno 
usmerjene pa tudi močneje uvozno odvisne; to je iz nekaterih 
dejavnosti kovinske industrije (strojegradnja, proizvodnja in 
predelava papirja, pa tudi proizvodnja električnih strojev in 
aparatov. 

Svojo udeležbo v izvozu pa so zmanjšale organizacije zdru- 
ženega dela iz panog kot so črna metalurgija, proizvodnja in 
predelava barvastih kovin, kemična industrija, proizvodnja 
preje, tkanin in končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja usnja, 
krzna, obutve in galanterije. 

6.3. Odnosi v neblagovni menjavi, ki je sicer pomemben 
dejavnik v intenzivnosti vključevanja gospodarstva v me- 
dnarodno menjavo in ki pozitivno vpliva na stanje plačilne in 
devizne bilance, so se v obdobju 1976-1978 poslabševali. 

  - stopnje rasti v % , 
1976 

  1976 1977 1978 1978 
Neblagovni devizni dohodki 
- tekoče cene 
- stalne cene 
Neblagovni devizni izdatki 
- tekoče cene 
- stalne cene 
Neto devizni pritok 
- tekoče cene 

1,2 
-2,0 

11,3 14,7 
0,0 9,2 

8,9 
2,3 

16,1 33,8 18,9 19,6 
13,8 10,5 13,2 12,5 

-7,0 2,8 11,3 2,0 

15 ocenjeno ob koncusleta 1977 

Skromnejšo povečanje deviznih dohodkov od predvidevanj 
je predvsem posledica večletnega upadanja priliva od turi- 
zma, (ki bo šele v letošnjem letu presegel dohodek iz 1975) in 
transporta (železniškega in pomorskega), ter nakazil zdom- 
cev. Zmanjšujejo se tudi devizni dohodki od investicijskih del 
v tujini predvsem zaradi neorganiziranega nastopa naših 
izvajalcev del v tujini. 

Devizni izdatki so naraščali v tem obdobju občutno hitreje 
od deviznih dohodkov in so dosegli v letu 1977 že 45% 
celotnih deviznih dohodkov neblagovne menjave. Značilen je 
porast deviznih izdatkov v prometu, zlasti v železniškem pro- 
metu in javnem cestnem prometu, večji pa je tudi odliv sred- 
stev z deviznih računov občanov. Vzroki za porast deviznih 
izdatkov v prometu so zlasti v povečanih izdatkih za potne 
stroške osebja, cestnine, izposojevanje železniških voz in 
zamude mednarodnih vlakov, nadalje dvig stroškov za služ- 
bena potovanja, zvišanje cestnih pristojbin in dvig cen goriv 
in maziv, zlasti v cestnem in letalskem prometu. 

Neto devizni priliv iz neblagovne menjave se je tako povečal 
v obdobju 1976-1978 letno le za okoli 2%. 

6.4. Skromni dosežki pri izvozu blaga in storitev so deloma 
posledica neugodnih gibanj v svetovnem gospodarskem pro- 
storu, kjer se zaostruje mednarodna konkurenca in so pri- 
sotne ali pa se širijo razne oblike neenakopravnih mednaro- 
dnih odnosov ter protekcionističnih ukrepov. Vendar pa so 
bistveni vzroki neugodnih gibanj na strani izvoza notranji. 

Uodno povpraševanje na domačem trgu, ob relativno viso- 
kih domačih cenah, rasti proizvodnih stroškov in počasno 
naraščanje produktivnosti dela in poslabšanje konkurenč- 
nosti organizacij združenega dela, vplivajo na premajhno 
zainteresiranost organizacij združenega dela zaživelo pove- 
zovanje in združevanje dela in sredstev za skupno ustvarjanje 
deviznega dohodka ter uresničevanje skupnih razvojnih pro- 
gramov in proizvodnje, ki prispeva k večjemu izvozu in deviz- 
nemu prilivu, ter racionalnemu uvozu. 

Skromni rezultati na področju izvoza blaga in storitev opo- 
zarjajo, da je potrebno sistematično pospeševati izvoz blaga 
in storitev in sicer z boljšo organiziranostjo organizacij zdru- 
ženega dela pri nastopanju v tujini, s povezovanjem organiza- 
cij združenega dela v sferi proizvodnje, menjave in financ, z 
namenom doseganja večjega izvoza in racionalnega uvoza, 
pa tudi z ukrepi na raznih področjih, tako na področju krediti- 
ranja proizvodnje za izvoz, reguliranja domačega popraševa- 
nja v realne okvire, tekočega povračila carin in drugih uvoznih 
dajatev za izvoznike ter davčnih olajšav za izvoznike, pa tudi 
skladnejše rasti osebne, splošne in skupne porabe. 
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6.5. Ob sistemu povezovanja uvoznih možnosti z izvoznimi 
dosežki je počasnejše naraščanje izvoza pogojevalo nižjo rast 
uvoza blaga. V strukturi celotnega uvoza blaga se stalno 
povečuje delež uvoza surovin in reprodukcijskega materiala 
ter zmanjšuje delež uvoza opreme in blaga široke potrošnje, 
kar kaže naslednja tabela: 

_____ - struktura v odstotkih 
1975 1976 1977 1978 

Regionalna struktura 
izvoza in uvoza blaga 

1975 1976 1977 1978 
  (1-3) 

Uvoz blaga skupaj 
v tem: 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 

100,0 100,0 100,0 100,0 

63 ;3 66,0 67,4 69,1 
26,6 24,8 23,3 22,0 
10,1 9,2 9,3 8,9 

6.5. Med vzroki za še vedno visok uvoz reprodukcijskega 
materiala so pogosto sicer ugodnejše cene ter boljša kvaliteta 
uvoženega reprodukcijskega materiala, zlasti pa visoka te- 
hnološka odvisnost od uvoženega reprodukcijskega mate- 
riala, pogojena z uvozom opreme. Zlasti je odvisen od tuje 
tehnologije in zahodnih razvitih držav del predelovalne in- 
dustrije, ki sloni na uvozu reprodukcijskega n.ateriala, hkrati 
pa se glede na možnosti prodaje na domačem trgu in ob hudi 
mednarodni konkurenci ne usmerja v zadostni meri v izvoz. 
Zaostajajo tudi investicije na področju surovinskih dejavnosti, 
ki naj bi nadomestile uvoz surovin in reprodukcijskega mate- 
riala. Zato bo do konca leta 1980 potrebno intenzivirati in- 
vestiranje v dejavnosti, ki racionalno substituirajo uvoz ter 
hkrati zagotoviti smotrno porabo energije, surovin in uvože- 
nega reprodukcijskega materiala. 

6.5.2. Zmanjševanje obsega in deleža uvoza opreme v že 
tako zmanjšanem uvozu je predvsem posledica izredno re- 
striktivne politike na tem področju v zadnjih dveh letih. Prete- 
žen del uvoza opreme je bil usmerjen na investicije za dejav- 
nosti posebnega pomena (energetika, črna in barvna metalur- 
gija. predelava kovin itd.). Pri tem sg bile te investicije veči- 
noma vezane na uvoz opreme iz zahodnih razvitih držav, kjer 
je veljal sistem restrikcij. Tako je prišlo do močnega omejeva- 
nja uvoza opreme iz razvitih zahodnih držav za potrebe mo- 
dernizacije proizvodnje v drugih dejavnostih. Takšno omeje- 
vanje uvoza opreme je onemogočalo izvajanje nekaterih na- 
log, dogovorjenih z družbenim planom zlasti pa moderniza- 
cijo proizvodnje za izvoz. Ob še vedno nezadostni domači 
ponudbi strojegradnje ter ob slabi in ne vedno mogoči 
usmeritvi na uvoz opreme iz vzhodnih socialističnih držav s 
klirinškim načinom plačevanja vodi takšno omejevanje uvoza 
opreme v tehnološko zaostajanje in slabšo prodornost in 
konkurenčno sposobnost za nastope na tujih, zahtevnih trži- 
ščih (kovinska in elektro industrija, kemična industrija, tek- 
stilna in lesna industrija, grafična industrija). 

6.6. V regionalni usmeritvi zunanjetrgovinske menjave smo 
sicer dosegli določene pozitivne premike, vendar pa še vedno 
prevladuje v celotnih mednarodnih odnosih močna odvisnost 
od zahodnih razvitih držav na področju blagovne menjave, 
višjih oblik sodelovanja, transfera tehnologije in finančnih 
odnosov. 

Menjava s socialističnimi državami je sicer bolj uravnote- 
žena, vendar ob nižji ravni tako blagovne menjave kot ostalih 
oblik vključevanja v mednarodne odnose. 

Delež izvoza v države v razvoju v celotnem slovenskem 
izvozu sicer postopoma narašča, vendar pa manj kot v celotni 
Jugoslaviji; uvoz blaga iz držav v razvoju pa praktično stag- 
nira. 

Ena bistvenih pomanjkljivosti ekonomskih odnosov naših 
OZD z državami v razvoju je parcialnost in kratkoročnost 
njihovega nastopanja, usmerjenost predvsem v klasično bla- 
govno menjavo, pomanjkanje višjih oblik sodelovanja, kot so 
dolgoročne proizvodne kooperacije, poslovno tehnično sode- 
lovanje in skupna vlaganja. To kaže na dejstvo, daje še vedno 
v razvojnih planih OZD in v njihovi realizaciji premalo prisotna 
in konkretizirana nujnost pospeševanja sodelovanja z drža- 
vami v razvoju, hkrati pa je potrebno zagotoviti organizacijam 
združenega dela tudi materialne osnove in mehanizme, ki 
bodo vzpodbujali sodelovanje OZD z državami v razvoju. 

Odvisnost lastnega razvoja od rešitve odprtih vprašanj no- 
vega mednarodnega ekonomskega reda ter stalnega razvoja 
in poglabljanja ekonomskih in drugih odnosov z državami v 
razvoju še ni dovolj prodrla v konkretno dejavnost OZD. 

Izvoz skupaj 
v tem v: 
- razvite zah. države 
- social. države 
- države v razvoju 
Uvoz skupaj 
v tem: 
- razvite zah. države 
- social. države 
- države v razvoju 
Pokritje uvoza z izvozom v % 
- razvite zah. države 
- social. države 
- države v razvoju 

100,0 100,0 100,0 100,0 

54,6 60,7 60,3 63,6 
35,9 28,6 27,6 23,2 
9,2 10,7 12,1 13,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

78,6 
16.4 
5,0 
50,9 
35.5 

78.8 
16,0 
5,1 
71.9 
55,4 

78,0 
17,2 
4,8 
58,8 
45,4 

76,2 
20,4 
3,5 
60,9 
50,9 

111,1 128,5 94,3 69,4 
92,7 149,6 148,5 227,0 

Ob določenih pozitivnih rezultatih, ki jih omogoča bolj 
koncentrirana ponudba in povpraševanje, trajnejše in višje 
oblike gospodarskega sodelovanja, skupna vlaganja v države 
v razvoju ter dolgoročnejše povezovanje, pa še vedno ni 
zadovoljiva povezanost OZD in organiziranost zlasti inženi- 
ring dejavnosti za kompletno izvajanje investicijskih del. 
Slabo so izkoriščena tudi sredstva, ki so jih OZD združile za 
povečanje sodelovanja z državami v razvoju, kot posledica 
pomanjkanja konkretnih projektov. Pojavljajo pa se tudi pro- 
blemi v zvezi s kadrovsko organizacijskimi vprašanji, ki 
zmanjšujejo zainteresiranost in usposobljenost kadrov za 
delo v razvoju. 

Interesne skupnosti za nastope v socialističnih državah 
dajejo predvsem poudarek na medsebojni strokovni in or- 
ganizacijski povezanosti, koordinaciji, informiranju in pove- 
zovanju uvoza z možnostmi izvoza. Za pospeševanje menjave 
in usklajevanje uvozno izvoznih tokov z razvitimi zahodnimi 
državami, so v teku priprave za močnejše organiziranje OZD 
tudi za nastope v teh državah, zlasti za enotnejši nastop na teh 
tržiščih in za povezovanje naših uvoznih poslov z realizacijo 
izvoznih poslov. 

6.7. Obmejna blagovna menjava z Italijo po Tržaškem in 
Goriškem sporazumu poteka od januarja 1978 na podlagi 
novih blagovnih list uvoza in izvoza. Za nadaljnje uspešno 
razvijanje obmejne blagovne menjave z Italijo bo potrebno 
vzpodbuditi OZD k večjemu združevanju dela in sredstev s 
ciljem pospeševanja obmejnega gospodarskega sodelovanja, 
zlasti na proizvodnem področju, k medsebojnem povezovanju 
bank in proučevanju možnosti izvedbe konkretnih skupnih 
projektov ter vključevanje višjih oblik blagovne menjave, zla- 
sti industrijske kooperacije. Zaradi stalnega pozitivnega salda 
na autonomnih računih bi bilo smiselno usmerjati OZD, ki 
izvažajo po teh sporazumih, tudi na večjo aktivnost pri usmer- 
janju rednih uvoznih pravic na uvoz po teh sporazumih. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje z Avstrijo se odvija v 
okviru sejemskih sporazumov, ki pa kljub predvideni spreme- 
njeni koncepciji sodelovanja ne morejo nadomestiti potreb- 
nega sporazuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju z 
Avstrijo. V ta sporazum bi bilo potrebno vključiti predvsem 
izvoz in uvoz blaga in storitev iz obmejnega območja, po- 
speševanje vseh oblik proizvodnega sodelovanja, dolgoročne 
proizvodne kooperacije in industrijsko tehnično sodelovanje, 
sodelovanje bank itd. 

Z novim sporazumom o menjavi blaga, storitev in go- 
spodarskem sodelovanju v obmejnem prometu med Jugo- 
slavijo in Madžarsko so podane možnosti za razširitev go- 
spodarskega sodelovanja, ki omogoča poleg menjave na 
osnovi sprejetih blagovnih list tudi razvoj višjih oblik ob- 
mejnega gospodarskega sodelvoanja. OZD so že izoblikovale 
konkretne predloge za višje oblike sodelovanja, predvsem na 
področju industrijske kooperacije in posredovanja tehnolo- 
gije za kmetijstvo in prehrambeno industrijo. Vendar pa ob- 
mejni blagovni promet z Madžarsko v letih 1976-1977 naza- 
duje. Vzroki so tako v desortirani in neustrezni ponudbi mad- 
žarskega blaga, kot tudi v poznem vključevanju slovenskih 
OZD v realizacijo obmejnega sporazuma. 

V zvezi s prosto industrijsko cono Sežana je pripravljen 
osnutek zakona o prosti coni ter osnutek dogovora o finan- 
ciranju izgradnje zunanje in notranje infrastrukturne cone. 
Aktivnosti v zvezi s prosto cono se nadaljujejo tudi v okviru 
komisije za opravljanje teh poslov v okviru Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in v drugih organizacijskih oblikah. 
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Pogoji sistemskega značaja za poslovne aktivnosti v coni še 
niso vsi poznani. Pri Gospodarski zbornici Slovenije je v teku 
oblikovanje interesne skupnosti za prosto industrijsko cono. 
Vanjo se bodo vključevale OZD, ki so zainteresirane za dejav- 
nosti v coni. 

Med odprtimi vprašanji je v ospredju priprava in usklajeva- 
nje planov razvoja širšega območja, ki gravitira k novi prosti 
coni, urbanistične rešitve infrastruktura ter priprava ustreznih 
predlogov za razgovore z EGS o statusu jugoslovanske proiz- 
vodnje in uvoza v coni. 

6.8. Za izvajanje politike kreditnih odnosov s tujino je zna- 
čilno, da se odvija v restriktivnih pogojih. Obseg novo prijav- 
ljenih poslov zadolževanja v tujini se v letih 1976-1977 zmanj- 
šuje in ta tendenca se nadaljuje tudi v začetku leta 1978. 

V začetku leta 1978 je bil sprejet začasni dogovoro kriterijih 
in usmerjanju koriščenja tujih dopolnilnih sredstev za leto 
1978, ki opredeljuje obseg zadolževanja za SR Slovenijo v 
višini 219 milj. dolarjev. Pri sprejemanju odločitev o najema- 
nju kreditov imajo v SR Sloveniji prednost tiste naložbe, ki 
dokončujejo že začete prioritetne investicije, naložbe, s kate- 
rimi se povečuje izvoz, ki daje višji neto devizni efekt, naložbe, 
s katerimi se povečuje tehnološki napredek in razvoj tistih 
dejavnosti, ki temeljijo na domačih virih surovin in repromate- 
riala. V pripravi je medrepubliški dogovor za obdobje do leta 
1980, ki pa nakazuje zelo omejene možnosti16 nadaljnjega 
zadolževanja v tujini, s čimer bi bilo močno prizadeto ure- 
sničevanje nalog skupnega interesa. Zato bo pri tem dogo- 
voru potrebno uveljaviti objektivizirana merila, ki bodo omo- 
gočala v čim večji meri uresničevanje nalog, opredeljenih v 
družbenem planu, hkrati pa usmerjati razpoložljiva sredstva 
dosledno v skladu s sprejetimi kriteriji investiranja. 

6.9. V letih 1977 in 1978 so bili sprejeti nekateri osnovni 
zakoni s področja ekonomskih odnosov s tujino, v katerih so 
med drugim na novo opredeljene funkcije in naloge združe- 
nega dela ter vloga republik in pokrajin v sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino, ki v celoti prevzemajo svoj del odgovornosti 
za razvoj ekonomskih odnosov s tujino in za zunanjo finančno 
likvidnost Jugoslavije. 

Sprejeti zvezni zakonski akti predstavljajo osnovo novega 
sistema, nadaljnja aktivnost pa se bo morala odvijati pred- 
vsem v republikah preko samoupravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino oziroma v medsebojnem dogo- 
varjanju in usklajevanju le teh v interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino. 

Uveljavljanje novega sistema poteka postopoma ter z eno- 
letnim časovnim razmikom od sprejetja zveznih zakonov tako, 
da so bile in so še vedno močno prisotne administrativne 
oblike vplivanja na razvoj ekonomskih odnosov s tujino. Zato 
je za delovanje novega sistema in prenašanje odgovornosti in 
pravic na združeno delo toliko bolj potrebno omogočiti in 
pospeševati organiziranost združenega dela v samoupravnih 
interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tujino v vseh 
republikah in avtonomnih pokrajinah ter v interesni skupnosti 
Jugoslavije. 

V okviru novo ustanovljene samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino je bil sprejet samou- 
pravni sporazum in ustrezni sklepi, ki opredeljujejo tekoči 
režim za poslovanje OZD, ki omogoča v določenem pogledu 
bolj restriktiven, hkrati pa selektivnejši pristop pri uvozu suro- 
vin, reprodukcijskega materiala in opreme ter blaga široke 
potrošnje. Medtem ko samoupravni sporazum republiških in 
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino o pospeševanju izvoza določa stimulacije 
izvoza na isti ravni kot v preteklem letu. 

Skupščina SFRJ je 30. marca 1978 v okviru projekcije pla- 
čilne bilance Jugoslavije uskladila projekcije plačilno-bilanč- 
nih položajev republik, ki s tem postajajo osnova za ukrepanje 
v republikah v primeru odstopanja od predvidenih gibanj 
uvoza in izvoza blaga. Sprejete so bile tudi kvartalne projek- 
cije plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije. V primeru 
manjših (v okviru 5%) odstopanj od predvidenega salda bla- 
govne menjave v kvartalnih projekcijah podvzema ustrezne 
ukrepe SISEOT, po prekoračitvi te meje pa Izvršni svet SR 
Slovenije. Na osnovi analize zunanjetrgovinskih gibanj v prvih 
štirih mesecih 1978 v SR Sloveniji še ni bilo treba poseči po 
posebnih ukrepih. 

16 po osnutku dogovora bi bila razpoložljiva sredstva za okoli 50% nižja od 
predvidenih sredstev. 

Nov sistem ekonomskih odnosov s tujino se začenja - 
čeprav počasneje, uveljavljati tudi pri nalogah in obveznostih 
dolgoročnejšega značaja (področje zadolževanja, priprava 
planov ekonomskih odnosov s tujino). 

7. NEKATERI VIDIKI UVELJAVLJANJA 
KVALITETNIH DEJAVNIKOV RAZVOJA 

7.1. Ena izmed osnovnih usmeritev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 je stabilnejši in dinamični 
družbenoekonomski razvoj na osnovi uveljavljanja kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja in razvoja, kot so zlasti povečanje 
tehnične in tehnološke ravni, optimalna uporaba proizvodnih 
zmogljivosti, modernizacija proizvodnih procesov, sodob- 
nejša organizacija dela ter večji delež znanja in raziskoval- 
nega dela v doseženem družbenem proizvodu. V naših anali- 
zah smo sicer že večkrat ugotavljali, da je uveljavljanje višjih 
kvalitet v gospodarjenju in razvoju daljši proces, vendar pa 
družbenoekonomska gibanja v prvih treh letih izvajanja druž- 
benega plana očitno kažejo, da kljub postopnemu uveljavlja- 
nju novih družbenoekonomskih odnosov in določenemu na- 
predku v izvajanju predvsem organizacijskih nalog na po- 
dročju usmerjenega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in 
inventivne dejavnosti, še ni zaznati vidnejših rezultatov, ki bi 
se pokazali v večjem dohodku in rasti produktivnosti dela. 

V analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 
1976-1977 (Poročevalec št. 17, 21. 6. 1977) je podrobneje 
prikazan razvoj na tem področju, zlasti glede modernizacije in 
avtomatizacije, tehnične opremljenosti, izkoriščanja kapaci- 
tet, kadrovske strukture ter razvojno raziskovalne in inovacij- 
ske dejavnosti. Ker ne razpolagamo z novejšimi podatki, se v 
tej analizi omejujemo na prikaz nekaterih rezultatov na po- 
dročju strokovnosti delavcev, usmerjenega izobraževanja ter 
raziskovalne in inovacijske dejavnosti. 

7.2. Za prepočasno uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov ra- 
zvoja pstaja v ospredju problem kadrov in znanja ter učinkovi- 
tejša uporaba tega znanja. 

Odpiranje produktivnejših, po delu in znanju zahtevnejših 
delovnih mest poteka prepočasi, zato se raven strokovnosti 
delavcev le počasi izboljšuje. 

Še vedno so delavci s poklici ozkega profila udeleženi v 
gospodarstvu z okoli 53%, v poprečju v SR Sloveniji pa z okoli 
50%. Na osnovi priliva iz šol in izobraževanja ob delu se je v 
gospodarstvu delež delavcev s srednjo, višjo in visoko stro- 
kovno izobrazbo dvignil od 14,5% v letu 1974 na 14,1% leta 
1976. 

Udeležba strokovno usposobljenih delavcev med novoza- 
poslenimi domačimi delavci je relativno visoka; okoli 35% je 
kadrov s poklicno šolo in nad 25% s srednjo šolo, višjo in 
visoko. Dotok delavcev iz ostalih območij Jugoslavije je že 
vrsto let neizpremenjen ter se giblje med 7 in 9 tisoč delavcev 
na leto, med temi je večina brez strokovne usposobljenosti. 

7.3. Povezanost organizacij združenega dela s sistemom in 
dejavnostjo vzgoje in izobraževanja se postopoma izboljšuje. 
Ustanovljenih je vseh 16 posebnih izobraževalnih skupnosti 
za področje materialne proizvodnje, ki so letos prvič sodelo- 
vale v akciji predhodnega vpisa z objavo svojega predloga 
glede prostih mest za vpis novincev v šole po panogah dejav- 
nosti. S sistematičnimi ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklem 
letu na področju štipendiranja, se čedalje bolj uveljavlja na- 
čelo kadrovskega usmerjanja štipendij in izenačujejo mož- 
nosti za šolanje. Opravljena je tudi najpomembnejša faza v 
oblikovanju in sprejemanju novega zakona o usmerjenem 
izobraževanju - izdelava tez in njihova široka javna obrav- 
nava. Tako je omogočeno, da bo še v tem letu sprejet zakon, 
ki bo normativno uredil sedanja področja srednjega, višjega 
in visokega šolstva, izenačil izobraževanje ob delu s sedanjim 
rednim izobraževanjem ter omogočil postopno integriranje 
področja vzgoje in izobraževanja z drugimi področji združe- 
nega dela. 

Vsi ti ukrepi bodo prispevali k boljšemu vsklajevanju izobra- 
ževalnega dela s kadrovskimi potrebami OZD, kjer so sedaj še 
opažane velike pomanjkljivosti. Organizacije združenega dela 
še ne planirajo sistematično razvoja svojih kadrov. Izobraže- 
vanje ob delu še pogosto predstavlja predvsem možnost po- 
sameznikov, da spremenijo svojo dosedanjo poklicno usmer- 
jenost in izobrazbo; v večini primerov in na vseh stopnjah šol 
je opazno, da želijo udeleženci izobraževanja ob delu s svojim 
izobraževanjem opustiti svojo dosedanjo strokovno usmeri- 
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tev, da bi se preusmirili v upravno-administrativno ali eko- 
nomsko-organizacijsko dejavnost. Preusmerjanje delavcev iz 
proizvodnih v administrativne dejavnosti pospešujejo ugodni 
pogoji dela in velike možnosti za zaposlovanje na teh področ- 
jih. Organizacije združenega dela za zdaj ne nudijo delavcem 
ustrezne moralne ali materialne stimulacije za študij tistih 
proizvodnih in tehnoloških usmeritev, ki jih najbolj potrebu- 
jejo. Zato bo potrebno ustrezneje urediti financiranje izobra- 
ževanja ob delu, bolj kot doslej vključiti to izobraževanje v 
programe samoupravnih interesnih skupnosti in ga bolj na- 
sloniti na ugotovljene in z družbenim planom usklajene po- 
trebe organizacij združenega dela po kadrih. 

V okviru preobrazbe srednjega šolstva v usmerjeno izobra- 
ževanje se pripravljajo temeljni učni in programski doku- 
menti. Še vedno pa ni opaziti konkretnih organizacijskih in 
operativnih priprav na usmerjeno izobraževanje, ki naj bi že v 
letu 1979/80 začelo delovati po novem konceptu. Ker gre za 
take priprave, kot so prostori, kadri in organizacijske oblike, 
je doba enega leta, ki nas še loči od začetka reformiranega 
usmerjenega izobraževanja zelo kratka, da bi lahko uresničili 
vse naloge. 

7.4. V zadnjih dveh letih so zaznavni nekateri pozitivni 
premiki v pojmovanju vloge in pomena, ki ga združeno delo 
pripisuje raziskovalni dejavnosti. Po podatkih ankete o minir 
malnih kazalcih razvoja se je število delavcev, ki stalno oprav- 
ljajo razvojno in raziskovalno dejavnost v TOZD povečalo od 
3900 v letu 1975 na približno 5500 v letu 1977 oz. za približno 
40%. 

Tudi v proizvodnih dejavnostih se je v zadnjih dveh letih 
število teh delavcev povečalo od 3600 na približno 4900 oz. za 
približno 37% (pri tem niso všteti delavci, ki se ukvarjajo z 
marketingom, kontrolo kvalitete izdelkov in drugimi rutin- 
skimi ekspertizami, pač pa je všteto tehnično osebje, ki rokuje 
z raziskovalno opremo ali sodeluje v pripravi raziskovalnega 
dela). Rahlo se je povečalo tudi število delavcev v samostojnih 
raziskovalnih organizacijah in je znašalo v letu 1977 okoli 950 
raziskovalcev s polnim delovnim časom. 

Izboljšan odnos združenega dela do raziskovalne dejav- 
nosti se kaže tudi v večjem obsegu sredstev,'7 ki jih namenjajo 
uporabniki,za raziskovalno-razvojno dejavnost prek neposre- 
dne menjave dela ali pogodbenih aranžmajev z raziskovalnimi 
organizacijami ali v lastnih razvojnih enotah. Ta sredstva so 
se v zadnjih dveh letih nominalno povečala za 53,9% in so v 
letu 1977 znašala 1,06% družbenega proizvoda vsega go- 
spodarstva (nasproti 0,79% v letu 1975). Prav tako so se v 
istem obdobju znatno povečala sredstva, ki se prek prispev- 
kov iz dohodka združujejo v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
(indeks 1977/1975 = 186,7, delež v družbenem proizvodu v 
letu 1977 pa znaša 0,36%). Skupno je torej združeno delo v 
letu 1977 izdvojilo za raziskave in razvoj 1,42% družbenega 
proizvoda, kar približno ustreza sredstvom, ki jih poprečno 
vlagajo v ta namen srednje razvite evropske države. Če pa 
upoštevamo, da naj bi ob koncu tega planskega obdobja 
vlagali v raziskave okoli 2% družbenega proizvoda, kakor to 
določa družbeni plan, bo treba v naslednjih letih še poveče- 
vati sredstva za raziskovalno in razvojno dejavnost. Ker druž- 
beni plan hkrati tudi določa, naj bi se združena sredstva v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije ne povečevala hitreje od 
družbenega proizvoda, pomeni, da bo treba pospešiti pred- 
vsem neposredna vlaganja OZD v razvoj in raziskave. 

Podatki zadnjih treh let kažejo, da tudi Raziskovalna skup- 
nost Slovenije skupaj s področnimi raziskovalnimi skup- 
nostmi kot najprimernejšim mestom za dogovarjanje o skup- 
nih razvojno-raziskovalnih projektih za posamezna področja 
združenega dela, še ne opravlja v zadostni meri svoje integra- 
tivne vloge. To lahko zaključimo iz dejstva, da v strukturi 
sredstev RSS, namenjenih za posamezna raziskovalna po- 
dročja, postopoma nazadejejo raziskovalne panoge kot so 
energetika, strojništvo, elektrotehnika ter kmetijsko-živilska 
tehnologija in da raziskovalne organizacije s teh področij tudi 
ne povečujejo svojega prihodka od neposrednih naročnikov. 
V zadnjih dveh letih se je zmanjšal tudi obseg sredstev, ki jih 
Raziskovalna skupnost Slovenije skupaj z Ljubljansko banko 
namenja za kreditiranje razvojnih raziskav v OZD, čeprav se je 

17 Vsa sredstva, ki jih tozdi namenijo za raziskovalno oziroma razvojno delo, 
stroške nabave ter proizvodnje osnovnih sredstev, ki se rabijo za te raziskave, 
stroške preizkušnje proizvoda ali postopka, do tako imenovane 0 serije, nagrade 
in druga denarna nadomestila delavcem v zvezi z inovacijami, izboljšavami, 
racionalizacijami in pd. 
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stanje glede tega v letu 1977 popravilo v razmerju do pred- 
hodnega leta. 

Raziskovalne organizacije se še vedno usmerjajo pretežno 
v bazične raziskave, medtem ko nam primanjkuje raziskoval- 
nih potencialov, ki bi se ukvarjali z aplikativnimi raziskavami 
in prenosom tehnologije. 

Poseben problem v razvoju raziskovalne dejavnosti pred- 
stavlja postopno nazadovanje opreme. Za raziskovalno dejav- 
nost je značilno, da se mora oprema izredno naglo obnavljati 
glede na razvoj v svetu. V nasprotju s tem pa podatki iz ankete 
minimalnih kazalcev kažejo, da je vrednost osnovnih sredstev 
za raziskovalno dejavnost v OZD v zadnjih dveh letih izredno 
porasla. Do iste ugotovitve pridemo, če primerjamo vrednost 
osnovnih sredstev na zaposlenega delavca - raziskovalca v 
OZD. Stanje po posameznih OZD je sicer različno, vseeno pa 
kaže opozoriti na potrebo, da OZD posvetijo bistveno večjo 
skrb obnovi, modernizaciji in razvoju svoje raziskovalne 
opreme. Ta pojav opazarja, da vprašanje razvoja in moder- 
nizacije raziskovalne opreme nasploh ni rešeno in da bo treba 
poiskati ustrezno rešitev, kar naj bi postalo ena izmed po- 
membnih nalog področnih raziskovalnih skupnosti. 

7.5. V okviru prizadevanj za uresničevanje družbenega do- 
govora o inovacijah18 so pri podpisnikih dogovora v teku 
nekatere aktivnosti za izpolnitev nalog, ki jih je v letu 1977 
sprejel koordinacijski odbor za izvajanje dogovora. 

Zveza sindikatov Slovenije je sprejela Stališča in priporočila 
sindikatov za razvijanje in organiziranje množične inventivne 
dejavnosti. V pripravi je (nov) osnutek dopolnitve družbenega 
dogovora o kadrovski politiki v SRS in občinskih družbenih 
dogovorov glede zagotavljanja kadrovskih in drugih pogojev 
za razvoj inovacijske dejavnosti. V program usmerjenega izo- 
braževanja je vključeno tudi spoznavanje osnov tehnologije in 
pomena inovacij. V teku so prizadevanja, da se v programe 
izobraževanja prek Zveze delavskih univerz in Združenja izo- 
braževalnih centrov vključi tudi družbena vloga inovacijske 
dejavnosti. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije pa je v 
izvajanju naloga glede izobraževanja organizatorjev inovacij- 
ske dejavnosti in glede informiranja in motiviranja vodilnih 
delavcev za razvoj inovacijske dejavnosti. 

V okviru Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije so v teku 
aktivnosti za dograjevanje sistema ukrepov, ki vzpodbujajo 
vlaganja v raziskovalno in inovacijsko dejavnost, izvajajo pa 
se tudi aktivnosti zaradi povezovanja konsultantskih, projekt- 
nih in inženiring organizacij, zaščite domačih inovacij, koor- 
dinirane nabave raziskovalne opreme in oblikovanja pro- 
jektne organiziranosti. Izvršni svet je skupaj z Republiško 
raziskovalno skupnostjo tudi pristopil k izpolnjevanju, poeno- 
tenju in razširitvi dosedanjega nekonsistentnega sistema za- 
jemanja podatkov. 

V okviru Republiške raziskovalne skupnosti je nekoliko 
pospešeno delo na nalogah, ki so bile povezane s prenosom 
raziskovalnih dosežkov v prakso. Da bi ta proces še bolj 
pospešili, bo treba dati pri financiranju prednost mešanim 
raziskovalnim skupinam, sestavljenih iz raziskovalcev iz go- 
spodarstva in iz raziskovalnih inštitucij, ki neposredno prena- 
šajo raziskovalne dosežke v prakso. Precejšnja aktivnost je 
razvita tudi na področju informacijsko-dokumentacijske de- 
javnosti Republiške raziskovalne skupnosti, ki je ponudbo 
patentne informacijske službe razširila na področje celotne 
Jugoslavije. V izdelavi je projekt za poslovanje pri retro- 
spektivnih poizvedbah za patentnimi dokumenti. V okviru 
mednarodnega znanstveno-tehničnega sodelovanja je bil v 
letu 1977 podpisan družbeni dogovor o usklajenih akcijah 
mednarodnega znanstveno-tehničnega sodelovanja, ki so ga 
podpisale vse članice Sveta zveze republiških in pokrajinskih 
samoupravnih interesnih skupnosti za raziskovalno dejavnost 
v Jugoslaviji. 

Gospodarska zbornica Slovenije je kot eden temeljnih no- 
silcev družbenega dogovora o inovacijah v letu 1977 izdelala 
analizo tehnoloških linij, ki jih lahko ponudimo V izvoz (know- 
how). Prav tako je izdelala analizo dejavnosti naših inženiring 
organizacij s ciljem, da se pristopi k specializaciji in koordina- 
ciji dela med organizacijami združenega dela s področja 
inženiringa in s področja proizvodnje. V teku so še druge 
aktivnosti na področju inženiring dejavnosti zlasti z vidika 

18 Dogovor so 9. 9. 1976 podpisali: Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
(Republiški komite za raziskovalno dejavnost), Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije. 
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dolgoročnega razvoja. Na osnovi študije »Kriteriji smotrnosti 
uvoza inozemske tehnologije« so bili sprejeti sklepi in navo- 
dila za navezovanje dolgoročnih poslovno-tehničnih stikov 
naših organizacij združenega dela s tujino. Glede družbenega 
dogovora o prenosu tehnologije pa se delo ni nadaljevalo, ker 
je prevladalo stališče, da je potrebno prej sprejeti ustrezno 
zvezno zakonodajo. Za hitrejši razvoj množičnega inventiv- 
nega dela je predsedstvo Gospodarske zbornice Slovenije 
sprejelo »Stališča in priporočila za razvijanje in organiziranje 
množične inventivne dejavnosti«. Pripravljen je izobraževalni 
program za množično inventivno dejavnost v gospodarstvu in 
opravljana dva ciklusa seminarjev, 

7.6. Določen napredek v inovacijski dejavnosti je opaziti na 
področju tehničnih izboljšav. Na osnovi priznanih tehničnih 
izboljšav je v letu 1977 ustvarjena vrednost okoli 600 milj. 
din19 ali 3 do 4 krat več kot v prejšnjih letih. V letošnjem letu 
pa lahko pričakujemo še večji učinek, med drugim tudi zaradi 
večje aktivnosti v organizacijah združenega dela pri priprav- 
ljanju in sprejemanju samoupravnih sporazumov, ki urejajo 
vprašanja inventivne dejavnosti. Nikakor pa niso tako ugodni 
rezultati v izumiteljstvu. Število prijavljenih izumov je sora- 
zmerno nizko in smo glede tega še vedno v spodnjem delu 
evropske lestvice.20 Neugodno je, da so več kot 50% izumov 
prijavili izumitelji izven organizacij združenega dela in le 
majhen delež izumov je rezultat organiziranega raziskovalno- 
razvojnega dela v združenem delu. 

Kljub nekaterim začetnim-uspehom pa je na področju ino- 
vacijske dejavnosti treba opozoriti še na vrsto pomembnejših 
problemov. 

Ustvarjalno delo še vedno ni dovolj cenjeno in zato tudi ne 
primerno nagrajevano. Posebno je problematično nagrajeva- 
nje ustvarjalnih delavcev v sredinah (laboratoriji, razi- 
skovalno-razvojne skupine...), kjer so potencialne možnosti 
za kreativne dosežke največje, z izgovorom, da ustvarjanje 
spada v njihovo redno delo. Negativen odnos v nagrajevanju 
pa se kaže zlasti v primerih, ko bi moral izumitelj zaradi 
koristnega gospodarskega učinka svojega izuma prejeti 
ustrezno odškodnino. 

Sistem razikovanja v večini primerov ni celovit in ne pred- 
stavlja sklenjeno inovacijsko verigo od osnovnih raziskav do 
gospodarske uporabe izumov, v katero so vključeni delavci 
raznih profilov v različnih organizacijah združenega dela. 
Prepogosto so končni rezultati raziskav le poročila ali članki. 
V raziskovalnih inštitucijah še ni dovolj prisoten interes za 
reševanje razvojnih problemov v gospodarstvu. Po drugi 
strani pa obstaja tudi zaprtost pri številnih organizacijah zdru- 
ženega dela v gospodarstvu in nepripravljenost za sodelova- 
nje z raziskovalnimi institucijami na skupnih razvojnih projek- 
tih. Razlogov za to je več. Med njimi naj omenimo neustrezno 
strokovnost, pomanjkanje razvojnih projektov in kratkoročno 
poslovno orientacijo pa tudi nekatere slabe izkušnje pri sode- 
lovanju z raziskovalnimi organizacijami. Proces povezave 
znanja s prakso pa ovira tudi premajhna povezanost razi- 
skovalnih organizacij, ki samo posamezno niso sposobne 
ponuditi celotnega inovacijskega projekta, kot bi. ga želeli 
uporabniki. To zahteva, upoštevanje naše dolgoročne usmeri- 
tve na posameznih področjih, pripravo projektov, ki bi vklju- 
čevali raziskave od osnovnih do razvojnih del in združevali 
delo raziskovalnih inštitucij in organizacij združenega dela v 
gospodarstvu ter katerih rezultat bi bil uresničitev konkretnih 
ciljev (osvojitev novih proizvodov, tehnologij). 

Pri odločitvah o uvozu tujega znanja niso v zadostni meri 
vključene domače raziskovalno-razvojne zmogljivosti, tako v 
gospodarstvu kot v raziskovalnih inštitucijah izven gospodar- 
stva. Zato so primeri, da se kupujejo neustrezne licence in 
know-how ali pa celo licence za tehnologijo in proizvode, ki 
jih imamo ali pa bi jih v sorazmerno kraktem času razvili 
doma. Predvsem pa je škodljivo dejstvo, da se pogosto uvo- 
ženo tuje znanje ne osvaja v celoti s strani domačih strokov- 
njakov in da se uvožene tehnologije ne izboljšujejo in ra- 
zvijajo Tako ostajajo nekatere organizacije združenega dela v 
stalni tehnološki odvisnosti od inozemstva in na meji kon- 
kurenčne sposobnosti. 

19 ocena Patentne pisarne 
20 po podaktih Patentne pisarne je bilo v Sloveniji v letih 1970, 1972 in 1976 

prijavljeno naslednje število izumov: 86,96 in 232. 

8. TRŽIŠČE IN CENE 

Po obdobju visoke inflacije in nestabillnih odnosov v toko- 
vih družbene reprodukcije, pogojenih tako s strukturnimi 
problemi v domačem gospodarstvu kot z gibanji v svetovnem 
gospodarstvu, predstavlja stabilizacija eno osnovnih nalog 
tekočega srednjeročnega plana. S spreminjanjem proizvodne 
strukture, uveljavljanjem kvalitetnih dejavnikov razvoja, zlasti 
z večjo produktivnostjo dela, večjim koriščenjem znanja in 
boljšim gospodarjenjem z družbenimi sredstvi ter oblikova- 
njem novih odnosov med proizvodnjo in trgovino se naj bi 
napori združenega dela in ekonomske politike usmerili v 
ustvarjanje pogojev za stabilnejše odnose na tržišču in s tem 
tudi v bolj umirjeno rast cen. 

8.1. V prvih treh letih uresničevanja srednjeročnega druž- 
benega plana so bili doseženi nekateri pomembnejši uspehi 
pri stabilizaciji tokov družbene reprodukcije; uveljavljati so se 
začeli novi odnosi v združenem delu, tako na področju proiz- 
vodnje, med organizacijami združenega dela proizvodnje in 
trgovine, kot tudi znotraj same trgovinske dejavnosti: in- 
flacija, merjena z rastjo cen na drobno pa se giblje v okvirih, 
doseženih v nekaterih razvitih evropskih državah.21 

- stopnje rasti v % 
1971-1975 1976 1977 

Avstrija 7,3 7,3 5,5 
Francija 8,7 9,6 9,8 
Italija 11,3 16,8 18,4 
Švedska 8,0 10,2 11,1 
Velika Britanija 13,1 16,5 11,6 
Jugoslavija 20,2 9,4 13,3 
Slovenija   20,1  9,5 13,3 

Vendar pa so ob tem še vedno prisotni problemi, ki izvirajo 
iz prepočasnega uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja 
in ponekod še ohranjenih teženj, da se problemi slabega 
gospodarjenja rešujejo preko povečanja cen, še vedno neu- 
streznih odnosov med cenami posameznih proizvodov in sto- 
ritev, pa tudi nedoslednega izpolnjevanja sprejetih dogovo- 
rov, kar ruši stabilnost tržišča in negativno vpliva na gibanje 
cen. Čeprav zaradi prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti 
razpoložjivi podatki še ne dopuščajo podrobnejših ocen, v 
kolikšni meri je politika cen spodbujala prestrukturiranje go- 
spodarstva v skladu z usmeritvami družbenega plana, pa na 
splošno lahko ugotovimo, da se v primarni delitvi postopoma 
izboljšuje položaj prioritetnih dejavnosti. Rast osnovnih sku- 
pin cen je skozi vsa tri leta tega srednjeročnega obdobja 
znatno nižja, kot je bila v predhodnem obdobju, vendar iz leta 
v leto bolj dinamična. 

 gibanje cen 
od 12.75 od 6 76 od 12.76 od 6 77 od 12.77 

do 6.76do 12.76 do 6.77do 12.77 do 4.78 
cene proiz- 
vajal. ind. izd. 1,0 6,7 4,3 4,9 4,0 
- sred. za delo -0,1 12,7 1,7 5,1 2,4 
- reproduk. mater. 1,0 3,6 4,3 2,9 4,1 
- blago za široko 
potrošnjo 1,4 8,4 4,9 7,2 4,0 
cene na drobno 3,5 4,3 9,3 5,3 5,6 
življenj, stroški 5,8 4,4 10,4 4,9 7,9 

Politika na področju cen je bila vseskozi dokaj restriktivna, 
zlasti pri cenah proizvajalcev in »potencialna inflacija«,22 ki se 
akumulira iz meseca v mesec, kaže na to, da se v organizaci* 
jah združenega dela kopičijo problemi zaradi hitrejšega nara- 
ščanja stroškov in s tem tudi krepijo pritiski na povečanje cen. 

21 Rast cen na drobno v nekaterih razvitih evropskih državah ter v Jugoslaviji 
in Sloveniji (vir: Main Economic indicators, OECD) 

22 Potencialna inflacija predstavlja odnos med rastjo osebnih dohodkov in 
rastjo produktivnosti dela. V letu 1977 je znašala preko 20%, torej je bila skoraj 
trikrat večja kot je bilo dejansko medletno povečanje cen. (Ekonomski inštitut 
Pravne fakultete: Gospodarska gibanja, februar 1978). Po podatkih konjunktur- 
nega barometra ZIT pričakuje v prvem četrtletju letos kar 30% proizvajalcev v 
industriji povečanje svojih cen v prihodnjih treh mesecih. 
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Dosedanje gibanje cen, predvidene podražitve v okviru cen 
življenjskih potrebščin in prisotni pritiski na rast cen, pa tudi 
nedosledno izpolnjevanje sprejetih dogovorov, kažejo, da bo 
rast vseh osnovnih skupin cen v letu 1978, po prvih ocenah 
nekoliko višja, kot je bila lani. 

8.2. Pri povezovanju organizacij združenega dela s po- 
dročja proizvodnje s trgovinskimi organizacijami združenega 
dela, kakor tudi v povezovanju znotraj trgovine, so že dose- 
ženi nekateri pozitivni rezultati. Mnoge organizacije so že 
sklenile samoupravne sporazume, tako multilateralne kot bi- 
lateralne23. S kvantitativnega vidika je uveljavljanje načel po- 
vezovanja organizacij združenega dela v proizvodnji in trgo- 
vini uspešno; prisotna pa je še vrsta problemov in negativnih 
pojavov pri vsebinski zasnovi samoupravnih sporazumov. 
Vsebina, zlasti bilateralnih sporazumov, je pogosto dokaj 
deklarativna in premalo konkretna z vidika osnov in načina 
urejanja medsebojnih odnosov ter usklajevanja poslovnega 
sodelovanja. Večina samoupravnih sporazumov tudi ne izhaja 
iz skupne razvojne usmeritve oziroma skupne razvojne poli- 
tike; nezadostno so še urejena merila in osnove za ugotav- 
ljanje in razporejanje skupnega prihodka, merila za oblikova- 
nje cen ter način in merila za ugotavljanje in prevzemanje 
skupnega rizika. 

Pozitiven proces povezovanja proizvodnje in trgovine 
spremljajo tudi nekateri negativni pojavi. Pojavljajo se ra- 
zlične oblike zapiranja tržišča, tako z vidika oblikovanja mo- 
nopolnih in oligopolnih struktur, nepopolne ponudbe, ki se 
omejuje le na proizvod nekaterih proizvajalcev, ter lokalnega 
zapiranja tržišča, ki skuša trgovino postaviti v funkcijo proiz- 
vodnje na neki ožji regiji. Prisotne so tudi težnje, da se s 
samoupravnimi sporazumi spreminjajo cene mimo veljavne 
politike cen, čeprav so le-te določene s predpisi, in to tako 
cene končnega izdelka kot tudi cene proizvodov, ki se vgraju- 
jejo v posamezen izdelek. 

8.3. Osnovo za reševanje odprtih vprašanj na tem področju 
bodo dali zakoni, ki so v pripravi. Osnovna izhodišča za 
nadaljnjo aktivnost bo predstavljal zakon o sistemu in druž- 
beni kontroli cen (predvidoma bo sprejet še v prvem polletju 
letošnjega leta), načine in oblike poslovnega sodelovanja 
med proizvodnjo in trgovino na področju blagovnega pro- 
meta pa bo urejal zvezni zakon o združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela proizvodnje in prometa. Čimprej 
bo tudi nujno pripraviti predpise, ki bodo preprečevali kršitve 
enotnosti tržišča. 

8.4. Preskrbljenost proizvodnje s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom je bila skozi prvi dve leti uresničevanja 
srednjeročnega plana različna. Medtem ko je bila ob sora- 
zmerno počasnem naraščanju industrijske proizvodnje pre- 
skrbljenost v letu 1976 v glavnem zadovoljiva (zaradi restrik- 
tivne politike uvoza so se pojavljali le problemi zaradi pomanj- 
kanja posameznih vrst reprodukcijskega materiala iz uvoza), 
se je v prvem polletju 1977, ko je industrijska proizvodnja 
hitro naraščala, preskrbljenost poslabšala.24 

Tudi v letošnjem letu je prisoten problem preskrbe-in- 
dustrije z reprodukcijskim materialom ustrezne kakovosti in 
sortimenta, zlasti še s proizvodi iz uvoza. 

Čeprav je na splošno preskrbljenost tržišča z blagom za 
široko potrošnjo zadovoljiva, je preskrba z nekaterimi proiz- 
vodi zelo slaba. Tako od domačih proizvodov primanjkuje 
osebnih avtomobilov in cementa, med proizvodi iz uvoza pa 
težišče ni zadovoljivo preskrbljeno z nekaterimi vrstami te- 
hničnega blaga, posameznih modnih artiklov, občasno pa 
tudi z južnim sadjem in kavo. 

Kot rezultat široke zasnovane družbene akcije25 se je 
izboljšala preskrbljenost občanov z živilskimi proizvodi. V 
večini občin pripravljajo srednjeročne programe za zagotav- 
ljanje boljše preskrbe prebivalstva s kmetijskimi in drugimi 
živilskimi proizvodi; ti programi so v nekaterih regijah tudi 
sestavni del dokumentov o razvoju regije. Ker je bila v prete- 
klem obdobju pogosto vzrok slabe založenosti tržišča in ne- 
zadovoljive preskrbe občanov nezadostna angažiranost trgo- 
vine v povezavi s kmetijskimi proizvajalci in zadrugami ter 

23 Informacija o združevanju dela in sredstev med proizvajalnimi in organiza- 
cijami združenega dela trgovine, ki jo je pripravil republiški komite za tržišče in 
cene, ocenjuje, da posluje na osnovi združevanja dela in sredstev že tri petine 
organizacij. 24 Konjunkturni barometer, ZIT 

V okviru akcije za bojšo preskrbo z živilskimi proizvodi, ki jo vodi SZDL, se 
je pospeševalo tudi ustanavljanje svetov potrošnikov. Do konca leta 1977 je bilo 
v SR Sloveniji ustanovljenih 524 svetov potrošnikov. Ponekod so ustanovili tudi 
samoupravne interesne skupnosti za preskrbo. 

slaba povezava posameznih proizvodnih in neproizvodnih 
regij, se vse bolj uveljavlja družbeno dogovarjanje o organizi- 
rani proizvodnji in preskrbi v mestih2 . V več kot polovici 
občin šo izdelani programi občinskih blagovnih rezerv, v 
nekaterih občinah pa so ti tudi že sprejeti27. Oblikovanje 
blagovnih rezerv v nekaterih občinah zaostaja zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev in potrebnih skladiščnih prostorov, 
saj je povpraševanje po gradnji skladiščnih prostorov v SR 
Sloveniji dosti večje kot so možnosti za kreditiranje pri Zvezni 
direkciji za rezerve, bankah in organizacijahzdruženega dela. 

V zaključni fazi izdelave je tudi srednjeročni program repu- 
bliških stalnih blagovnih rezerv industrijskih proizvodov. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel izhodišča in 
okvirni program republiških tržnih rezerv kmetijskih in živil- 
skih proizvodov za leto 1978, po katerem se bodo v letošnjem 
letu oblikovale tržne rezerve za svinjsko meso in koruzo. Pri 
realizaciji programa republiških rezerv bodo sodelovale 
banke29 ter nekatere organizacije združenega dela. 

9. PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE 
CELOTNEGA PRIHODKA, 
AKUMULACIJSKA SPOSOBNOST IN 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 
ZDRUŽENEGA DELA 

9.1. Kvalitetno nov način urejanja medsebojnih odnosov v 
združenem delu, vse večje samoupravno odločanje in spora- 
zumevanje, kakor tudi prenašanje ekonomskih funkcij druž- 
benopolitičnih skupnosti na združeno delo je zahtevalo, da se 
tudi izkazovanje poslovnih rezultatov gospodarjenja prilagaja 
novim vsebinskim izhodiščem. Zato so bile v način obračuna- 
vanja in razporejanja celotnega prihodka in dohodka vnesene 
v letu 1976, predvsem pa v letu 1977, bistvene spremembe, ki 
pa hkrati tudi otežkočajo primerjavo poslovnih rezultatov leta 
1977 s preteklimi leti.30 

9.2. V letu 1977 je bila gospodarska aktivnost združenega 
dela, merjena ž rezultati zaključnih računov precej dinamična, 
saj je nominalno celotni prihodek porasel za 24%. Na tak 
rezultat je vplivalo več vzrokov; med njimi je najpomembnejša 
oživitev rasti proizvodnje, pa tudi hitrejša rast cen kot v letu 
1976. Iz celotnega prihodka so OZD poravnale proizvodne in 
druge stroške, ki so porasli za okoli 22%, kar je precej manj 
kot je porasel celotni prihodek. V letu 1977 je po večletni 
tendenci naraščanja deleža stroškov v celotnem prihodku 
prišlo do spremembe v tej dinamiki, saj so proizvodni stroški 
in v tem okviru stroški za porabljene surovine, reprodukcijski 
material in električno energijo rasli počasneje31 od celotnega 
prihodka in se je na tej osnovi njihov delež v celotnem pri- 
hodku zmanjšal za 1,4 strukturnega poena. 

Amortizacija je v letu 1977 porasla le za 9%, kar je precej 
manj, kot je porasla vrednost osnovnih sredstev (za 27%). Iz 
Skupnega dohodka so OZD pred razporejanjem dohodka 
izločile še del, ki pripada drugim OZD, kmetom in drugim 
delovnim ljudem ter tujim osebam in del, ki se namenja za 
obresti. V globalu so vsi stroški, odhodki in druge razporedi- 
tve v breme celotnega prihodka in skupnega dohodka rasli 
počasneje kot celotni prihodek. Takšna gibanja so se odrazila 
na hitrejši rasti dohodka in povečanju njegovega deleža v 
celotnem prihodku, kar je razvidno iz naslednje primerjave: 

30 Družbeni dogovor o organizirani proizvodnji in preskrbi imajo Ljubljana, 
Koper in Maribor; v Celju, Ajdovščini, Ormožu, Ptuju in Trbovljah pa je v pripravi. 

■" Program blagovnih rezerv je izdelan v 31 občinah, v 15 občinah je tudi že 
SP'»'Podpisan je že družbeni dogovor o oblikovanju republiških tržnih rezerv, po 
katerem bo do konca junija odkupljeno 2600 ton svinjskega mesa. 20 V fazi podpisovanja je samoupravni sporazum o namenih in pogojih banč- 
nih kreditov za financiranje republiških blagovnih rezerv. 

30 V zaključnih računih so bili sicer za primerjavo izdelani prirejeni računi za 
leto 1976, vendar podatkov preteklih let ni moč v celoti preurediti na nov sistem. 
Rezultati leta 1977 bodo zato predstavljali mejno črto med dvema sistemoma 
obračuna in bodo omogočali kvalitetnejše izhodišče za analize v prihodnjih letih, 
medtem ko so za primerjavo s preteklimi leti manj primerni. 31 Z novim sistemom obračuna se je porušila primerljivost leta 1977 s podatki 
iz prejšnjih let. Del izdatkov, ki so v prejšnjih letih obremenjevali materialne 
stroške je bil v letu 1977 prenesen v dohodek (del dohodka za delovno skupnost, 
izdatki za sodne stroške, takse, kazni in podobno). Čeprav so bili izdelani za jeto 
1976 prirejeni izračuni je verjetno, da vseh sprememb ni bilo moč upoštevati in je 
zato iskati vzroke tudi v obračunski tehniki. 
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■ v milj. din 

1976 
In-Struktu-ra v % 

1977 deks 1976 1977 
Celotni prihodek 330.284 410.333 124 100,0 100,0 
Proizvodni, mate- 
rialni in drugi stro- 
ški32 256.520 313.940 122 77,7 76 5 
Amortizacija 10.754 11.707 109 3,2 2,8 
Razporejeno iz 
skupnega prihod- 
ka33 4.069 5.163 127 1,2 1 3 
Izguba34 1.166 1.132 97 0,4 0,3 
Dohodek (razpore- 
jeni) 60.107 80,655 134 18,2 19,7 

Zaradi sprememb v obračunavanju dohodka ni osnov za 
podrobnejšo analizo vzrokov, ki so vplivali na razvoj posa- 
meznih vrst stroškov, ki utegnejo predstavljati tudi kvalitetni 
premik v smeri večje ekonomičnosti pri uporabljenih sred- 
stvih. 

9.3. Dohodek so OZD razporedile za naslednje namene: 
- v milijonih din 

1976 
Dohodek (razpore- 
jeni) 60.107 
1. Skupna poraba35 3.677 
2. Splošna poraba 592 
3. Drugi nameni 3.702 

Struktura v % 
1977 Indeks 1976 1977 

80.655 
5.085 
1.093 
8.026 

4. Čisti dohodek35 52.136 66.451 

134.2 
138.3 
184.7 
216.8 
127,5 

100,0 100,0 
6.1 6,3 
1,0 1,4 
6.2 10,0 

86,7 82,3 

V celoti so v razporejanju dohodka vse postavke precej 
porasle tako, da se je zmanjšal delež čistega dohodka za 4,4 
strukturne točke. V postavki skupna poraba so zajeti le izdatki 
za tiste SIS, za katere se plačujejo prispevki iz dohodka. Med 
temi so najbolj porasli prispevki za republiško izobraževalno 
in raziskovalno skupnost. Ti dve skupnosti sta v teku leta 1977 
prejemali akontacijo, konec leta pa so OZD po dokončnem 
obračunu ugotovile veliko obveznost, ki so jo pokrile šele po 
predložitvi zaključnih računov. OZD so na osnovi obveznosti 
po zaključnem računu za leto 1977 nakazale v marcu 1978 na 
računa izobraževalne in raziskovalne skupnosti prek ene mili- 
jarde dinarjev, medtem ko je znašalo mesečno poprečje v 
januarju in februarju 1978 le okoli 250 milijonov din. Ker se je 
ob ugotavljanju sredstev za pokrivanje programov teh dveh 
skupnosti za leto 1978 računalo s precej nižjim prenosom 
sredstev iz leta 1977, je treba na osnovi prejšnjih ugotovitev 
ponovno proučiti vsklajenost med potrebami in sredstvi v letu 
1978. 

Prispevki za druge skupnosti36 so v letu 1977 porasli le za 
8%, na kar je vplivalo zniž znižanje prispevnih stopenj ob 
koncu leta 1977. 

Tudi pri davku za kritje izdatkov splošne porabe (republiški 
proračun) je prišlo do nevsklajenega tekočega priliva na 
osnovi akontacije in visokih obveznosti po zaključnem ra- 
čunu, ki so bile pokrite v marcu leta 1978. Po izdelavi zak- 
ljučnih računov v začetku leta 1978 je bilo treba poravnati na 
račun obveznosti iz leta 1977 še 283 milijonov din (t. j. 26% 
letne obveznosti). 

Poravnanje obveznosti gospodarstva do skupne in splošne 
porabe po zaključnem računu za leto 1977 v začetku leta 1978 
se je odrazilo tudi v velikem odlivu sredstev iz žiro računov 

32 Nabavna vrednost prodanega blaga, porabljene surovine, reprodukcijski 
material in električna energija ter drugi proizvodni stroški (brez amortizacije) ter 
saldo med povečanjem in zmanjšanjem zalog na začetku in koncu leta. 

" Izločeno za obresti ter del dohodka namenjen za druge OZD, kmete, druge 
delovne ljudi in tuje osebe. 34 Izguba pri substanci in izguba zaradi nedoseženega dohodka. 35 V skupni porabi niso zajeta sredstva dela stanovanjskega prispevka, ki se 
namenja za solidarnost in se nakazuje samoupravnim stanovanjskim skupno- 
stim. V letu 1976 je znašal ta del stanovanjskega prispevka okoli 732 milijonov 
din, v letu 1977 pa okoli 956 milijonov din. Za toliko je višji čisti dohodek v tej 
analizi od tistega, ki ga izkazuje SDK v obdelavi zaključnih računov. Smatramo, 
da je treba stanovanjski prispevek, ki ga v skupni stopnji sprejmejo OZD, 
obravnavati kot celoto. 36 Del za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko-invalidsko zavarovanje, sta- 
rostno zavarovanje kmetov, zaposlovanje - ki se plačujejo iz dohodka po merilu 
BOD in po višini poslovnega sklada. 

gospodarstva na račune izven gospodarstva. Po stanju 31. 3. 
so se glede na stanje 1. 1. 1978 znižala sredstva na žiro 
računih OZD gospodarstva za 4,4 milijarde din, povečala pa 
so se sredstva na računih izven gospodarstva za 4,2 milijarde 
din. Ob takih gibanjih na začetku leta 1978 se nujno postavlja 
vprašanje hitrejšega uveljavljanja načel svobodne menjave 
dela, hkrati pa tudi hitrejšega in racionalnejšega pretoka 
denarnih sredstev na računih izven' gospodarstva v korist 
gospodarstva po dogovorjenih kriterijih. 

V postavki »drugi nameni« so zajete nekatere dosedanje 
pogodbene obveznosti, nekatere postavke pa so nove in v 
nadaljnji delitvi predstavljajo reprodukcijsko sposobnost 
(»pospešena« amortizacija, prispevki za financiranje SIS ma- 
terialne proizvodnje in pod.) ali pa osnovo za nadaljnjo pre- 
razdelitev (del dohodka za delovno skupnost). Mnogo nave- 
denih postavk ima še prehodni značaj, ker dosedanji spora- 
zumi še niso bili vsklajeni z zakonom o združenem delu. Kjer 
obstaja primerljivost podatkov, ugotavljamo, da so te vrste 
obveznosti zaostajale za rastjo dohodka. 

9.4,. Pri razporejanju čistega dohodka je bil največji del 
čistega dohodka namenjen za kritje osebnih dohodkov ter 
izdatkov za skupno porabo na ravni TOZD, le manjši del pa za 
razširitev materialne osnove dela in rezerve. 

- v milijonih din 

Struktura v % 
1976 1977 Indeks 1976 1977 

Čisti dohodek od te- 
ga: 52.137 66.451 127,4 100,0 100,0 
Osebni dohodki 
bruto 40.776 50.187 124,7 78,2 75,5 
Stanovanjski pri- 
spevek (celotni) 2.792 3.474 124,4 5,4 5,2 
Skupna poraba na 
ravni TOZD 2.086 4.015 192,5 4,0 6,1 
Sredstva za razširi- 
tev materialne 
osnove dela 5.384 7.275 135,1 1.0,3 10,9 
Sredstva rezerv 1.098 1.500 136,6 2,1 2^3 

Ker je prišlo do sprememb v zajemanju podatkov za skupno 
porabo na ravni TOZD, je nujno obravnavati skupaj osebne 
dohodke in skupno porabo na ravni TOZD. Skupaj sta obe 
postavki porasli nekoliko izpod rasti čistega dohodka. 

Sredstva za razširitev materialne osnove delaso rasla v letu 
1977 nekoliko hitreje kot dohodek, vendar na njih odpade le 
nizek delež od celotnih sredstev. Ker smo doslej v analizah že 
več let ugotavljali upadanje deleža sredstev TOZD za razširi- 
tev materialne osnove dela, bi razultate leta 1977, če ti pome- 
nijo prekinitev dosedanje tendence, mogli ugodno oceniti, 
čeprav še naprej velja ugotovitev, da je delež sredstev, name- 
njenih za razširjeno reprodukcijo na ravni TOZD odločno 
prenizek, posebno če ga primerjamo z deležem naložb v 
osnovna sredstva v porabi sredstev. 

9.5. Izgube so v letu 1977 dosegle 1132 milijon din in so v 
globalu za okoli 3% manjše kot v letu 1976, ob zaključnem 
računu pa je ostalo nepokrito 484 milijonov din t. j. okoli 43% 
vseh izgub. Pretežni del izgub (okoli 83%) je odpadel v letu 
1976 in 1977 na industrijo. Po številu je izkazalo izgubo 146 
TOZD, ki imajo okrog 33 tisoč zaposlenih, nepokrita izguba pa 
je odpadla na 65 TOZD z okoli 17 tisoč zaposlenimi. OZD, ki so 
v svojem poslovanju imele izgubo, so izkazale nižjo učinkovi- 
tost sredstev in večje stroške, kot jih je doseglo v poprečju 
gospodarstvo. 

Dosedanja aktivnost pri izdelavi sanacijskih programov in 
pokrivanju izgub ni bila tako intenzivna, kakor bi lahko priča- 
kovali. Eden glavnih vzrokov je verjetno v tem, da obstaja 
premajhna zavzetost pri odpravljanju žarišč izgub. 

9.6. Za prva leta tega srednjeročnega plana je značilno 
hitro naraščanje denarne in kreditne zmogljivosti bank. V 
času od 1975 do 1977 se je povečala bilančna zmogljivost 
bank na območju SR Slovenije od 90,0 milijard na 152,7 
milijard din ali poprečno letno za 30%, ter tako v odločilni 
meri prispevala k uresničevanju skupnih razvojnih ciljev in 
nalog tekoče poslovne politike. V preteklem letu se je nada- 
ljeval proces samoupravne preobrazbe bank, ki pa se bo v 
nadaljnjem prilagajanju bančne organiziranosti ustavnim na- 
čelom in zakonom nedvomno še naprej izpopolnjeval. 

34 poročevalec 



V preteklih dveh letih je bila likvidnost bank zadovoljiva. 
Združeno delo je zaradi živahnejše gospodarske aktivnosti, 
relativnega povečanja denarne mase v korist negospodarstva 
in hitrejše investicijske dejavnosti povečalo popraševanje po 
denarju in kreditih. Manjša likvidnost OZD v letu 1977 in 
znižanje eskontne stopnje od 11% na 9% za menice je pov- 
zročilo, da se je obseg eskontiranih menic povečal od 152 
milijonov v letu 1976 na 2391 milijonov v letu 1977, kar je v 
skladu z usmeritvami družbenega plana. 

Tudi v internem poslovanju bank se je v preteklem letu 
nadaljeval proces preobrazbe v skladu z zakonskimi določili. 
Tako je bilo ukinjeno obrestovanje sredstev na vpogled za 
družbenopravne osebe, določene so bile enotne obresti za 
depozite in nekatere kratkoročne kredite ter enotna eskontna 
stopnja za nakup vrednostnih papirjev. Sredstva, ki so jih 
banke s tem pridobile, so porabile za linearno znižanje obra- 
čunanih obresti za kredite družbeno-pravnim osebam.37 

Banke so s svojim poslovanjem v letu 1977 ustvarile 7520 
milijonov dinarjev prihodkov ali 18,9% več kot leto poprej. 
Največji vir sredstev za banke predstavlja razlika med 
obrestmi: medtem ko so za dana posojila prejele na račun 
obresti 6435 milijonov din, so same plačale za pri njih nalo- 
žena sredstva le 4082 milijonov din. K dohodku iz obresti so 
največ prispevale gospodarske OZD. Banke so namenile za 
razhodke v letu 1976 82,3% prihodkov, v letu 1977 pa 82,7%. 
Od razhodkov so najbolj porastla sredstva za delovno skup- 
nost, na kar je najbolj vplivalo 13% povečanje števila zapo- 
slenih. Neto osebni dohodki na zaposlenega so v bankah v 
poprečju porasli nekoliko manj kot so v gospodarstvu. 

Skupni dohodek v višini 1303 milijone din so banke raz- 
delile na člane banke, v sklad osnovnih sredstev (za razširitev 
bančne mreže), sklad solidarne odgovornosti in razervni 
sklad in sicer tako, da bodo izplačale svojim članom v letu 
1977 nominalno manj sredstev kot v letu 1976. 

9.7. Vse bolj je v ospredju spoznanje, da bo moč ustvariti 
realnejšo osnovo za vsklajen družbeni razvoj le z zagotav- 
ljanjem skladnosti v strukturi blagovnih in denarnih tokov, 
zlasti še skladnosti med strukturo družbenega bruto proiz- 
voda po sektorjih namembnosti proizvedenih dobrin in stori- 
tev ter med sredstvi vrednostne strukture družbenega bruto 
proizvoda, ki tvorijo popraševanje. Ker je v tem sklopu eno 
najpomembnejših vprašanje akumulacijske sposobnosti, je 
bila imenovana posebna delovna skupina,38 ki naj to vpraša- 
nje prouči in predlaga ustrezne rešitve. V tej analizi pa je 
pozornost usmerjena na finančne tokove, prek katerih se 
oblikujejo sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo. 

9.7.1. Na osnovi razmerij v delitvi dohodka in čistega do- 
hodka so se oblikovala za enostavno in razširjeno reproduk- 
cijo in rezerve39 na ravni TOZD materialne proizvodnje na- 
slednja sredstva: 

- v milijonih din 

1976 1977 Indeks 
Amortizacija po predpisanih stop- 
njah 10.754 11.707 114,7 
Amortizacija nad predpisanimi 
stopnjami • • • 636 
Del dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti, za uporabo v OZD 28 34 121,4 
Sredstva za razširitev materialne 
osnove dela 5.384 7.276 135,1 
Sredstva rezerv 1.098 1.500 136,6 
Skupaj sredstva na ravni TOZD 17.264 21.153 122,5 

V letu 1977 so sredstva, ki se namenijo iz čistega dohodka 
za razširitev materialne osnove rasla hitreje od dohodka. 
Porast sredstev za amortizacijo pa je bil precej izpod rasti 
dohodka. Vse to je vplivalo, da so v globalu sredstva za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo na ravni TOZD rasla 
počasneje od dohodka. Tako se je tudi v letu 1977 kljub 
spodbudnim rezultatom v rasti celotnega prihodka in do- 

37 Na tej osnovi so v Ljubljanski banki kot celoti v letu 1977 znižali prihodke iz 
naslova obresti za okoli 600 milijonov din. 38 V okviru republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko poiitiKo 
deluje komisija za proučevanje vprašanj reprodukcijske in akumulativne spo- 
sobnosti in metodologije planiranja, ki naj bi v daljšem roku teoretično obdelala 
vprašanje reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti v naših pogojih in pri- 
pravila tudi metodološke pristope za sistematično uvajanje rešitev v vsakdanjo 
prakso. 39 Preko bančnih računov se uporabljajo kot tekoča obratna sredstva. 

hodka nadaljevala tendenca upadanja sredstev za enostavno 
in razširjeno reprodukcijo. 

Poleg sredstev, ki so se v razporejanju dohodka oblikovala 
za reprodukcijo na ravni TOZD, so se v fazi razporejanja 
dohodka in skupnega dohodka za nekatere namene izločila 
sredstva, iz katerih se v nadaljnjih delitvah oblikujejo dodatna 
sredstva za materialne naložbe (obresti od kreditov, sredstva 
za varstvo okolja, vodni sklad, zavarovalne premije, prispevek 
za mestno zemljišče in komunalni prispevek, prispevki za 
odpravo posledic potresa na Kozjanskem in Posočju in pod ). 
Sredstva za naložbe za druge nosilce so porasla za 40%, kar 
je več kot sredstva za reprodukcijo na ravni TOZD in kar je 
tudi vplivalo na nižji delež sredstev TOZD. Vsa ta sredstva, ki 
se iz dohodka razporejajo in prenašajo na razne nosilce, 
predstavljajo celotna za materialne in finančne naložbe 
oblikovana sredstva v »bruto« dohodku.40 

Delež v bruto 
1976 1977 Indeks dohotku 

»Bruto« dohodek 73.996 96.455 130,3 100,0 100,0 
Razporejeno za 
enostavno in razšir- 
jeno reprodukcijo - 
skupaj 23.528 29.943 127,3 31,8 31,0 
v tem: 
- nosilcem izven 
TOZD 6.264 8.790 140,3 8,5 9,1 
- razpoložljivo v 
TOZD 17.264 21.153 122,5 23,3 21,9 
v tem: 
- amortizacija ^ 10.754 12.343 114,8 14,5 12,8 
- akumulacija 6.510 8.810 135,3 8,8 9,1 

Iz razmerij v tabeli lahko zaključimo, da sorazmerno visok 
delež sredstev pri razporejanju dohodka (povečanega za 
amortizacijo) prehaja na nosilce izven TOZD ter da se je delež 
celotnih sredstev v letu 1977 znižal za en strukturni poen 
nasproti letu 1976. Ob takem globalnem gibanju pa se je 
povečal delež sredstev razpoložljivih v TOZD znižal in to 
predvsem zaradi nizkega porasta amortizacije. 

9.7.2. Tudi sredstva, ki v prvi delitvi ostajajo na ravni TOZD, 
se v nadaljnjem krogotoku razporejajo na druge nosilce kot 
posojilo za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in AP, kot združevanje sredstev za financiranje na- 
ložb v področja, ki so posebnega pomena za uresničevanje 
dogovorjene politike skupnega razvoja (energetika, prometna 
infrastruktura) in kot odplačilo posojil iz prejšnjih let. V celoti 
so obveznosti iz akumulacije večje od sredstev, ki se iz delitve 
dohodka oblikujejo za ta namen: 

- v milijonih din 

1976 1977 

Sredstva za razširitev materialne osnove in 
rezerve 
Obveznosti: 
- posojilo Skladu federacije za kreditiranje 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in AP 
- združevanje sredstev za financiranje na- 
log skupnega pomena 
- posojila po predpisih DPS 
- odplačila posojil iz prejšnjih let 
Primanjkljaj sredstev za razširitev materialne 
osnove in rezerve po pokritju obveznosti41 

6.510 8.810 

1.730 1.912 

2.323 
60 

5.060 

2.942 
54 

6.582 

2.663 2.680 

OZD v globalu ne ustvarjajo dovolj akumulacije, da bi po- 
krile tekoče obveznosti, kar jih sili v uporabljanje dela amo- 
rtizacije za odplačila, delno pa OZD najemajo nove kredite pri 
bankah, da bi pokrile stare obveznosti. 

40 Dohodek povečan za amortizacijo 41 Ob tem ko globalni izračun kaže primanjkljaj sredstev, pa so po panogah 
gospodarstva razmerja zelo različna: do primanjkljaja sredstev prihaja v in- 
dustriji, kmetijstvu, prometu in gostinstvu, drugim dejavnostim t. j. gozdarstvu, 
vodnem gospodarstvu, gradbeništvu, trgovini, obrti in storitvam po pokritju 
obveznosti še ostane nekaj sredstev. 
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9.7.3. Pri oceni sredstev za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo za leto 1978 izhajamo iz naslednjih predpostavk: 

- ob realni rasti proizvodnje za 6,4% cenimo, da bi znašal 
njen nominalni porast okoli 20%, 

- pričakujemo, da se bo v letu 1978 amortizacija povečala 
za okoli 25%, 

- sredstva za razširitev materialne osnove dela naj bi rasla 
po isti stopnji kot vrednost proizvodnje, kar pomeni, da bi 
ostal njihov delež nespremenjen. 

Na tej osnovi bi po ocenah znašala sredstva OZD v letu 
1978: 

Visoka razpoložljiva sredstva v letu 1976, ki niso bila v tem 
letu v celoti izkoriščena, so s svojim potencialom prispevala k 
oživljanju gospodarske aktivnosti v letu 1977; v prikazani 
bilanci pa vplivajo na nizko rast sredstev v letu 1977. Prenos 
neizkoriščenih sredstev iz leta 1976 v leto 1977 je omogočal 
tudi večji porast naložb v osnovna sredstva, kot bi ga sicer 
dopuščal obseg sredstev iz tega leta. Predvideni obseg sred- 
stev za reprodukcijo bi spričo nekoliko počasnejše nominalne 
rasti družbenega proizvoda omogočal uresničitev pričakova- 
nih materialnih gibanj, pa tudi izpopolnitev vrednostnega 
obsega investicij v osnovna sredstva gospodarstva v pogojih 
učinkovitejšega gospodarjenja z zalogami in obratnimi sred- 
stvi sploh, večjega usmerjanja denarnih sredstev v korist 
gospodarstva in gibanja negospodarskih investicij v skladu s 
predvidevanji plana. 

1977 

Indeks 
1978 

1978 1977 
Amortizacija 
- po predpisanih stopnjah 11.707 14.633 125 
- pospešena 636 795 125 
Sredstva za razširitev materialne 
osnove dela in sredstev rezerv 8.810 10.572 120 
Skupaj sredstva TOZD 21.153 26.000 123 

9.7.4. Poleg sredstev, ki se oblikujejo iz delitve dohodka 
TOZD, se del sredstev za naložbe pridobiva še iz prerazdelitve 
sredstev iz osebne in splošne porabe (prispevki za energetiko, 
dohodki od prodaje bencina, cestnina in cestne takse, vodni 
prispevek, komunalni prispevki, posojila za ceste in po- 
dobno). Sredstva so nepovratna in ne obremenjujejo OZD z 
odplačili (razen javnih posojil, kot npr. za ceste). Tudi iz 
sredstev proračuna se še vedno namenjajo manjša sredstva 
za gospodarske investicije. Pri inozemskih sredstvih so upo- 
števana izhodišča iz dogovora o višini zadolžitve. 

Na osnovi prednjih izhodišč in ocen gibanja dohodka ter 
njegove delitve se oblikujejo naslednja sredstva za reproduk- 
cijo: 

Indeks 
1978Struktura 

1976 1977 1978 1977 1976 1977 

Sredstva akumulacije oblikovana 
na ravni TOZD1' 5.780 8.534 9.083 106,4 13,2 20,1 
Kreditna sredstva bank 
- varčevanje prebivalstva 4.480 4.699 5.440 115,8 10,2 11,1 
- prirast depozitov 6.568 950 5.560 14,9 2,2 
Dodatni viri sredstev (SIS mate- 
rialne proizvodnje - energetika, 
ceste, vodno gospodarstvo iz pri- 
spevkov prebivalstva in nego- 
spodarstva, sredstva DPS) 2.520 2.696 3.225 119,6 5,7 6,4 
Inozemska sredstva (neto) 4.958 3.669 3.000 82,0 11,3 8,6 

ocena 
SKUPAJ SREDSTVA AKUMULA- 
CIJE V MATERIALNI PROIZVOD- 
NJI 24.30620.54826.308 128,0 55,3 
Sredstva amortizacije po minimal- 
nih stopnjah 10.75411.70714.633 125,0 24,5 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO V 
MATERIALNI PROIZVODNJI 35.06032.25540.941 126.9 79,8 
Sredstva za naložbe v stanovanj- 
sko in komunalno izgradnjo, za 
Dbjekte družbenega standarda in 
jpravne objekte 8.85910.17011.798 116,0 20,2 24,0 22,4 
SKUPAJ SREDSTVA ZA ENO- 
STAVNO IN RAZŠIRJENO RE- 
PRODUKCIJO CELOTNEGA 
ZDRUŽENEGA DELA 43.91942 42552.739 124,3 100 100,0 100,0 

48,4 

27,6 

76,0 

10,3 
10,6 

6,1 
5,7 

49,9 

27,7 

77,6 

10. BILANCA KONČNE PORABE 
DRUŽBENEGA PROIZVODA IN 
RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

10.1. V letu 1976 je družbeni proizvod porasel nominalno 
za 15%, v letu 1977 bo po oceni večji za 25%, predvidevanja 
za leto 1978 pa kažejo, da lahko računamo s porastom okoli 
20%. Iz priliva inozemskih sredstev so se oblikovala še do- 
datna sredstva, kar je povečevalo razpoložljiva sredstva za 
potrošnjo. V končni porabi so se oblikovala naslednja ra- 
zmerja: 

- v milijonih din 
- tekoče cene 

Struktura 
1975 1976 197743 1975 1976 1977 

DRUŽBENI PROIZVOD 
(domači) 
Neto inozemska sredstva'14 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
Osebna potrošnja 
v tem: osebni dohodki 
Vlaganja v gospodarstvo 
- v osnovna sredstva 
- prirast zalog 
Vlaganja v družbeni standard in 
drugo 
Materialni izdatki skupne in sploš- 
ne porabe 
Kotizacija federacij 
Prispevki in obvezna posojila za 
druge SR45 

Drugo46 

84.322 97.105 121.042 95,0 95,2 97,0 
4.457 4.958 3.669 5,0 4,8 3,0 

88.779 102.063 124.711 100,0 100,0 100,0 
38.542 45.540 53.829 43,4 44,6 43,2 
29.649 34.927 43.416 33,4 34,2 34,8 
26.157 28.968 38.493 29,5 28,4 30,9 
17.115 20.804 24.069 19,3 20,4 19,3 
9.042 8.164 14.424 10,2 8,0 11,6 

9.023 10.740 12.357 10,2 10,5 9,9 

6.554 7.464 9.853 7,4 7,3 7,9 
4.542 5.451 5.873 5,1 5.4 4.7 

2.039 2.171 2.678 2,3 2,1 2,1 
1.922 1.729 1.628 2,1 1,7 1,3 

Struktura porabe je v letih 1976 in 1977 različna, tako med 
obema letoma, kot tudi v primerjavi s tendencami, ki so bile 
prisotne v prejšnjih letih (od 1. 1970 dalje). 

Po izhodiščih srednjeročnega plana bi morali v prvih letih 
izvajanja plana osebni dohodki, skupna in splošna poraba 
rasti počasneje od družbenega proizvoda. Za leto 1976 so 
doslej na osnovi predhodnih ocen družbenega proizvoda47 

kazali podatki, da se delež teh oblik porabe v družbenem 
proizvodu rahlo znižuje. Po dokončno objavljenih podatkih 
pa so se ob nižji realizaciji družbenega proizvoda deleži 
porabe skupno povečali za 1,3 poena nasproti deležu v letu 
1975. Za leto 1977 je družbeni proizvod prav tako izračunan 
na osnovi ocen, ki se še lahko spremenijo. Po teh ocenah se je 
v I. 1977 delež vseh treh oblik porabe v družbenem proizvodu 

" Zmanjšana za posojila za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih epublik in pokrajin. V letu 1976 in 1977 so upoštevana še sredstva, ki so jih 
"OZD dobile iz poravnave dolgov in so bila vnesena direktno v poslovni sklad in 
;e po oceni znašala skupaj okoli 2000 milij. din. 

43 predhodni podatki, ki delno slonijo na ocenah 44 saldo med dolgovi in terjatvami po podatkih NB SRS 45 posojilo za gospodarsko nezadostno razvite republike in SAP Kosovo 
(saido), plačevanje prispevkov od osebnih dohodkov po mestu stalnega bivali- 
šča, razvojne premije in drugo 46 finančna prelivanja v odnosih z republikami, nerazporejena sredstva, ča- 
sovne razmejitve, računska odstopanja in drugo 47 realizacija je bita znana šele decembra 1977 in je bila za okoli 3 mrd. din 
nižja od predhodnih podatkov 
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ponovno znižal, kljub temu pa dveletno poprečje še vedno 
nekoliko prekoračuje planska predvidevanja.48. 

10.2. Na osnovi razmerij, ki so se oblikovala v delitvi do- 
hodka in zaradi nadaljnjih prerazdelitev je dosegla osebna 
potrošnja v letu 1976 večji porast kot razpoložljiva sredstva in 
se je zato njen delež v skupnih razpoložljivih sredstvih pove- 
čal, medtem ko so v letu 1977 sredstva za osebno porabo 
naraščala počasneje od razpoložljivih sredstev. Pri posamez- 
nih vrstah sredstev za osebno porabo je prišlo do pomemb- 
nejših premikov. V letu 1976 so rasli osebni dohodki hitreje od 
rasti družbenega proizvoda, kar je v delitvi dohodka vplivalo 
na oblikovanje manjših sredstev TOZD za razširjeno repro- 
dukcijo, v letu 1977 pa je prišlo do zaostajanja v rasti osebnih 
dohodkov v primerjavi z rastjo dohodka. 

Osebni dohodki od dela z družbenimi sredstvi tvorijo z 
osebnimi dohodki od dela s sredstvi v lasti občanov ter s 
pokojninami osebne prejemke iz tekočega in minulega dela. 
Predvsem zaradi hitrejšega naraščanja osebnih dohodkov od 
dela z družbenimi sredstvi od ostalih oblik osebnih prejem- 
kov, se je po nekajletni tendenci upadanja, v letu 1977 ude- 
ležba prejemkov iz dela v skupnih sredstvih za osebno porabo 
ponovno povečala. To je pozitivno, saj so tako sredstva 
osebne porabe bolj vezana na rezultate od dela, kolikor bi to 
trajneje pomenila sprememba v dosedanjih tendencah. 

Potrošniško posojilo kot dodatni vir sredstev za osebno 
porabo so po izrednem porastu v letu 1976, v letu 1977 upadla 
predvsem zaradi velike obremenjenosti osebnih dohodkov z 
odplačili že izkoriščenih posojil. Vsi osebni prejemki prebival- 
stva skupaj so porasti i v letu 1976 za 23,6%, v letu 1977 pa le 
za 20%. 

Izdatki, ki ne predstavljajo osebne porabe49, so v letu 1977 
naraščali hitreje od skupnih prejemkov prebivalstva, zaradi 
česar je osebna potrošnja porastla le za 18,2%. V okviru teh 
izdatkov zelo narašča varčevanje, ki s sredstvi, ki jih prebival- 
stvo namenja za samoprispevke in posojila, čedalje bolj pove- 
čuje razpoložljiva sredstva za investicije. 

Na osnovi podatkov za prve mesece leta 1978 predvide- 
vamo, da bo dinamika rasti osebnih dohodkov v tem letu 
skoraj enaka rasti v preteklem letu. V drugi polovici leta 1978 
se pričakuje nekoliko hitrejše naraščanje potrošniških posojil, 
ker bo prebivalstvo ponovno bolj sposobno najemati nova 
posojila. 

Sredstva, ki se iz prejemkov prebivalstva prelivajo v druge 
oblike končne porabe, bodo po oceni na osnovi gibanj v prvih 
mesecih leta 1978 naraščala za okoli 2 procentna poena 
počasneje od skupnih prejemkov prebivalstva: nekoliko nižje 
bo namreč prelivanje sredstev za investicije, saj se bo zak- 
ljučilo posojilo za ceste, porast denarnega varčevanja pri 
bankah pa se bo nekoliko umiril, ker se bo letos skoraj 
zaključil proces izplačevanja osebnih dohodkov preko banč- 
nih računov (v letu 1977 dobiva na ta način osebne dohodke 
že okoli 80% delavcev); več sredstev pa se bo prelilo za 
splošno porabo zaradi uvedbe 1,5%-nega davka iz osebnih 
dohodkov. Na osnovi teh predvidevanj o gibanjih posameznih 
virov sredstev in porabe ocenjujemo, da bi mogla v letošnjem 
letu porasti sredstva za osebno porabo za okoli 23%. 

10.3 Sredstva za skupno porabo, ki se v svobodni menjavi 
združujejo iz dohodka in osebnega dohodka se v nadaljnjih 
delitvah prelivajo v dohodek organizacij združenega dela, ki 
opravljajo storitve družbenih dejavnosti (te pridobivajo del 
dohodka še od lastne dejavnosti) in v osebne prejemke preko 
socialnih dajatev. Zato skupna poraba kot celota ne pred- 
stavlja posebne oblike končne porabe (njen pretežni del se 
pojavlja v osebni porabi). 

V letih 1976-1977 so bila za skupno porabo v svobodni 
menjavi združena iz dohodka in iz osebnih dohodkov v pri- 
merjavi z družbenim proizvodom naslednja sredstva: 

48 dveletni poprečni delež osebnih dohodkov, splošne in skupne porabe v 
družbenem proizvodu znaša 59,6% kar je za 0,6 poena višje od deleža v letu 1975 49 Izdatki, ki ne predstavljajo osebne porabe so: varčevanje, davki, takse, 
carine in druge upravne dajatve, posojila, krajevni samoprispevek, neblagovna 
poraba (najemnine, osebne storitve) ter povečanje gotovine v obtoku. 

Indeksi 
1975 1976 1977 1976/75 1977/76 

Družbeni proizvod 84.322 97.105 121.042 115,2 124,6 
Skupna poraba: 
- družbene dejav- 
nosti 9.787 12.119 15.146 123,8 125,0 
- pokoj.-inval. za- 
varovanje50 5.537 7.310 8.489 132,0 116,1 
Delež skupne pora- 
be v družbenem 
proizvodu skupaj (v 
%) 18,18 20,00 19,52 
od tega: 
- družbene dejav- 
nosti 11,61 12,48 12,51 
- pokoj.-inval. za- 
varovanje 6,57 7,52 7,01 

Združena sredstva za skupno porabo, brez sredstev skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starost- 
nega zavarovanja kmetov,51 so v letu 1976 rasla za več kot 8 
odstotnih poenov hitreje kot družbeni proizvod, medtem koje 
v letu 1977 rast sredstev skupne porabe le minimalno prese- 
gla rast družbenega proizvoda. Tako gibanje sredstev skupne 
porabe v razmerju do družbenega proizvoda je povzročilo, da 
se je delež sredstev skupne porabe v družbenem proizvodu 
povečal od 11,61 v letu 1975 na 12,51 v letu 1977, kar ni v 
skladu z usmeritvami družbenega plana, po katerih naj bi 
sredstva za skupno porabo v prvih dveh letih srednjeročnega 
plana rasla počasneje od rasti dohodka, v naslednjih letih pa 
največ po enaki stopnji. 

V okviru takšnega globalnega nesorazmerja med doseženo 
rastjo sredstev za skupno porabo in družbenim proizvodom 
so hitreje naraščala sredstva tistih skupnosti, prek katerih se 
zagotavlja uresničevanje pravic iz dela in razne socialne pra- 
vice, počasneje pa sredstva za prednostne naloge. 

V prvem polletju leta 1978 se sredstva za skupno porabo 
združujejo po sistemu začasnega financiranja, kar onemo- 
goča ocenjevanje obsega sredstev, ki se bodo združila za 
skupno porabo v svobodni menjavi dela v tem letu. Aneksi k 
samoupravnim sporazumom o temeljih planov SIS za druž- 
bene dejavnosti še niso sklenjeni in še vedno poteka usklaje- 
valni postopek. Končno oceno predvidenega obsega sredstev 
za skupno porabo po aneksih bo možno dati šele, ko bo 
sklepanje le-teh zaključeno. Po prvih podatkih iz predlogov 
aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih planov SIS 
s področja družbenih dejavnosti za leto 1978 in iz priliva 
sredstev v prvi mesecih ocenjujemo, da bo tudi v tem letu v 
globalu presežena dinamika, predvidena z družbenim pla- 
nom, zato bo treba ob polletju ponovno preveriti vsklajenost 
priliva sredstev s programi in sprejeti ustrezne ukrepe. 
10.4. Zbrana sredstva za skupno porabo so bila porabljena za 
naslednje namene: 

- delež v % 

1975 1976 1977 1975 1976 1977 
Vsa sredstva za 
skupno porabo 
oblikovana na 
osnovi samou- 
pravnih sporazu- 
mov 15.325 19.429 23.635 100,0 100,0 100,0 
od tega: 
- del za osebne 
prejemke na pod- 
lagi pokojnin, do- 
datkov ipd. 
- del za OZD, ki 
opravljajo storitve 
družbenih dejav- 
nosti 
- za delovna 
skupnosti SIS  

7.249 8.786 10.678 47,3 45,2 45,2 

7.610 9.622 12.144 49,7 49,5 51,4 

466 1.021 813 3,0 5,33,4 

50 vključno starostno zavarovanje kmetov 51 Družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976-1980 obravnava 
skupno porabo brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ter starostnega zavarovanja kmetov. 
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V delitvi sredstev za skupno porabo se je v letu 1977 zelo 
povečal delež za OZD, ki opravljajo storitve družbenih dejav- 
nosti, medtem ko je v letu 1976 zaradi negospodarskih in- 
vesticij porasel delež za delovne skupnosti SIS. 

Organizacije združenega dela v družbenih dejavnostih so 
poleg dohodkov SIS za družbene dejavnosti pridobile del 
sredstev z neposredno menjavo dela. Delež teh sredstev pa se 
znižuje od 36,4% v letu 1975 na 28,5% v letu 1976 in na 23,9% 
v letu 1977, del samoupravno zbranih sredstev preko SIS pa 
se povečuje. Razmerja po posameznih dejavnostih so ra- 
zlična, vendar kažejo vse dejavnosti podobno tendenco. 

Ustvarjena sredstva v delovnih organizacijah, ki opravljajo 
storitve družbenih dejavnosti so namenjena predvsem pokri- 
vanju stroškov lastne dejavnosti, le majhen del pa je name- 
njen za izboljšanje materialne osnove (7-8%). 

10.5. Dohodki za splošno porabo so v letu 1976 porasli za 
14,4 odstotka, v letu 1977 pa za 13,4% in s tem precej zao- 
stajali za rastjo družbenega proizvoda. V družbenem planu za 
obdobje 1976-1980 je predvideno, da mora splošna poraba v 
prvih letih izvajanja zaostajati za rastjo družbenega proiz- 
voda. To načelo je bilo v letih 1976 in 1977 v celoti uresničeno, 
saj se je delež te porabe v družbenem proizvodu znižal od 
10,4% v letu 1975 na 9,3% v letu 1977. 

- v milj. din 
Delež v DP celotnega gospodarstva 

1975 1976 1977 1975 1976 1977 
Izvirni dohodki 
za splošno pora- 
bo skupaj 8.741 
od tega: 
- federacija52 4.542 
- republika 2.412 
- občine 1.787 

10.000 11.341 10,4 10,3 9,3 

5.340 
2.673 
1.987 

5.852 
3.317 
2.172 

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

4,8 
2.7 
1.8 

V preteklih letih se je vedno bolj zaostrovalo vprašanje 
pokrivanja kotizacije za federacijo, ker dohodki, iz katerih se 
plačuje kotizacija, rastejo počasneje kot obveznosti. Ob- 
veznost za leto 1976 je bila pokrita šele februarja 1977, prav 
tako se je obveznost za leto 1977 pokrila šele 29. 3. letos (od 
tega se je 266,9 milj. din pokrilo iz presežkov od carin). Do 
konca aprila letos pa je pokrito šele okoli 15% letne obvezno- 
sti za leto 1978. Ob tem pa celotne obveznosti do federacije še 
niso znane, ker se s sprejemanjem novih obveznosti še pove- 
čujejo (npr. kompenzacije in podobno). 

Pretežni del izdatkov republiškega in občinskih proračunov 
predstavlja financiranja upravnih organov; postopoma preha- 
jajo na samoupravno obliko financiranja vse tiste naloge, ki 
niso opredeljene kot funkcija družbenopolitičnih skupnosti. 
Zato se predvsem zmanjšuje delež sredstev, ki se namenja iz 
proračunov za družbene dejavnosti, komunalne in krajevne 
skupnosti ter gospodarske posege. 

V letu 1977 je bila izdelana metodologija o ugotavljanju 
celovitosti vseh oblik porabe, ki bo prispevala k obravnavanju 
osebne, skupne in splošne porabe kot celote v odnosu do 
družbenega proizvoda v občini. 

11. POGOJI ŽIVLJENJA IN DELA 
DELOVNIH LJUDI 

Pri izboljševanju pogojev za življenje in delo delovnih ljudi 
so bili doseženi v prvih treh letih uresničevanja družbenega 
plana pomembni rezultati. Dosežena je praktično polha zapo- 
slenost prebivalstva, stalno se povečuje življenjski standard 
ter materialna in socialna varnost delovnih ljudi in občanov. 

11.1. Zaposlenost, ki je osnovni pogoj za uveljavljanje 
družbenega položaja delavca in občana ter za zagotavljanje 
njegove socialne varnosti in življenjskega standarda, se je 
vletih 1976-1978 povečala v združenem delu letno za 3,4%, 
pri samostojenem osebnem delu pa za okoli 4%. Na novo se 
je v prvih dveh letih zaposlilo okoli 76 tisoč oseb, od tega okoli 
25 tistoč iz drugih socialističnih republik in pokrajin. Po oceni 
bo v letu 1978 novih zaposlitev okoli 39 tisoč, od tega bo 
približno tretjina iz drugih republik. S takim obsegom novih 
zaposlitev se na pretežnem delu SR Slovenije vzdržuje polna 

52 prikazana obveznost za kotizacijo v tistem letu, plačila so se vršila še 1 do 
2 meseca po preteku leta 

zaposlenost prebivalstva. V letu 1977 je bilo od vsega prebi- 
valstva v republiki zaposlenih 39,4%. 

V letu 1977 je bilo v združenem delu zaposlenih 708 tisoč 
oseb, v letu 1978 pa po oceni okoli 732 tisoč. Od tega je okoli 
85% zaposlenih v gospodarstvu. Gibanje zaposlenosti je bilo 
v razdobju 1976-1978 naslednje: 

Štev. zaposlenih Stopnje rasti (v %) 
 1977 (v tisočih) 1976 1977 1978 
Vsi zaposleni 708,0 2,9 3,9 3,4 
- gospodarstvo 603,6 2,6 3,6 ' 3,2 
- negospodarstvo 104,4 4,5 5,6 4,3 

Med delavci, ki so se v razdobju 1976-1977 na novo zapo- 
slili, seje približno polovica usmerila v proizvodnjo, okoli 30% 
na ostala gospodarska področja in nekaj nad 20% v družbene 
dejavnosti. Takšno zaposlovanje predstavlja nadaljevanje do- 
sedanjih trendov, kar pomeni, da še ni prišlo do kvalitetnih 
sprememb v zaposlovanju, ki naj bi izvirale iz intenzifikacije 
gospodarjenja in s tem povezanega racionalnejšega zapo- 
slovanja. 

V razvitejših industrijskih središčih in mestnih območjih je 
sicer zaposlenost naraščala počasneje od republiškega po- 
prečja, vendar je bila tudi na teh območjih rast v razdobju 
1976-1977 še vedno visoka (okoli 3%). To so območja, kjer so 
možnosti pokrivanja potreb po delavcih precej omejene, kar 
povzroča močan priliv delavcev iz drugih območij SR Slove- 
nije oziroma iz drugih območij Jugoslavije, v glavnem iz SR 
Bosne in Hercegovine in tudi iz SR Hrvatske. Hitra rast zapo- 
slenosti in celotnega prebivalstva na teh območjih zahteva 
tudi zelo velika vlaganja v stanovanjsko in komunalno gradnjo 
ter v druge objekte družbenega standarda, da se zagotovijo 
primerni pogoji za življenje in delo teh delavcev. To terja, da 
se v teh občinah sprejmejo in dosledno izvajajo zahteve, ki 
izhajajo iz samoupravnih sporazumov o kulturnih in živ- 
ljenjskih pogojih pri zaposlovanju delavcev in ki zagotavljajo 
delavcem ustreznejše pogoje bivanja in življenja. 

Na manj razvitih območjih SR Slovenije, kjer živi nekaj nad 
16% vsega prebivalstva, znaša stopnja zaposlenosti prebival- 
stva okoli 20%. Število zaposlenih se je na teh območjih 
povečevalo v razdobju 1976-1977 poprečno letno za preko 
5%, kar pa še vedno ne omogoča zadovoljivega reševanja 
problemov nezaposlenosti. Delež oseb, ki iščejo zaposlitev, 
znaša v celotni Sloveniji znaša 1,6%, na teh območjih pa je 
znatno višji, zlasti v občinah severnovzhodne Slovenije, kjer 
znaša okoli 6%. Omejene možnosti za zaposlitev vplivajo na 
odhajanje prebivalstva iz teh območij na začasno delo v 
tujino. To terja še nadalje pospešeno delo pri ustvarjanju 
pogojev za povečani obseg dela in hitrejšo gospodarsko rast 
teh območij. 

11.2. Družbeni plan SR Slovenije predvideva, da bodo v 
obdobju 1976-1980 rasla sredstva za življenjski standard ne- 
koliko počasneje od rasti družbenega proizvoda, v tem okviru 
pa sredstva za družbeni standard nekoliko hitreje Poprečni 
realni osebni dohodki na zaposlenega naj bi naraščali neko- 
liko počasneje od produktivnosti dela, da bi tako zagotovili 
hitrejšo rast sredstev za razširitev materialne osnove združe- 
nega dela. 

Poprečni osebni dohodek na zaposlenega v združenem 
delu se je povečal od 3521 din mesečno v letu 1975 na 4844 
din v letu 1977, v letu 1978 pa bo po prvih ocenah znašal okoli 
5784 din mesečno. Realna rast osebnih dohodkov v preteklih 
dveh letih je bila sicer enaka planskim predvidevanjem, ven- 
dar pa je bila ob nižji gospodarski rasti neusklajena z giba- 
njem produktivnosti dela. 

Ocenjujemo, da so ob počasnejši rasti družbenega proiz- 
voda od predvidevanj naraščala sredstva za življenjski stan- 
dard poprečno za okoli 3,6% letno; v tem okviru se je pove- 
čala osebna poraba za 4,5%, materialni izdatki za družbeni 
standard pa so rasli za 6,6% letno, medtem ko so se investi- 
cije v družbeni standard zmanjšale zaradi realnega znižanja 
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investicij v stanovanjsko izgradnjo53 v letu 1977. Kljub temu, 
da rast osebnih dohodkov ni vsklajena z gibanjem produk- 
tivnost dela, pa je rast osebne porabe dokaj skladna z giba- 
njem družbenega proizvoda in planskimi usmeritvami, kar je 
posledica prerazdelitev zaradi hitrejše rasti davkov, samopri- 
spevkov itd: Rast družbenega standarda pa je znatno poča- 
snejša od predvidene zaradi zaostajanja investicij v stano- 
vanjsko izgradnjo ter s tem manjšega obsega začete gradnje 
stanovanj. 

- stopnje rasti v % 

- v tekočih cenah 
- struktura v % 

ocena 
1975 1976 1977 1978 

1976- 
1976- 1980 

1976 1977 1978 1978 plan 
Poprečni nominalni osebni 
dohodek na zaposlenega 15,5 19,1 19,3 19,0 
Indeks cen življenjskih po- 
trebščin 13,1 14,6 16,0 14,5 
Poprečni realni osebni do- 
hodki na zaposlenega 2,1 3,9 2,9 3,0 3,0 
Produktivnost dela v druž- 
benem sektorju   0,2 2,7 3,1 2,0 3,6 

V letu 1978 bo po prvih ocenah sicer doseženo ugodnejše 
razmerje med rastjo osebnih dohodkov in produktivnosti 
dela, k čemur naj bi prispevali zlasti novi samoupravni spora- 
zumi o razporejanju dohodka in delitvi OD po dejavnostih, ki 
naj zagotavljajo oblikovanje osebnih dohodkov predvsem kot 
rezultata kvalitetnejšega dela in racionalnejšega upravljanja s 
sredstvi. Novi pravilniki ali drugi samoupravni splošni akti o 
delitvi osebnih dohodkov pa bodo v večji meri zagotavljali 
delitev osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela glede na delovni prispevek posameznega delavca 
ter s tem vzpodbujali kreativnost in iniciativnost. 

Delež osebnih dohodkov v skupnih prejemkih prebivalstva 
pa je po nekaj letni tendenci zmanjševanja v zadnjih dveh letih 
ponovno začel naraščati. Kolikor bi to pomenilo začetek spre- 
membe dosedanjih teženj je to pomemben premik, ki kaže na 
večjo odvisnost osebnih prejemkov od živega dela, kar po- 
meni tesnejšo vez med rezultatom dela in ravnijo osebnega 
standarda. 

Zelo visok porast imajo drugi prejemki od dela, ki se skoraj 
v celoti določajo v okviru samoupravnega sporazuma s sin- 
dikalno listo (to so dnevnice, terenski dodatki, regresi za 
dopust in prehrano ter drugo). Del teh prejemkov je povezan z 
opravljenim delom, drugi del (regresi za dopust in sredstva za 
družbeno prehrano) pa predstavljajo element solidarnosti v 
delitvi dohodka, oziroma pri zagotavljanju sredstev za živ- 
ljenjski standard, saj poteka delitev teh sredstev predvsem v 
skladu z načelom »delitve po potrebah« in ne po načelu 
»delitve po rezultatih dela«. 

Kljub temu, da imajo prejemki od socialnega zavarovanja 
nekoliko nižjo stopnjo rasti, pa so v njihovi strukturi določeni 
pozitivni premiki. V okviru teh prejemkov hitro naraščajo 
prejemki pokojninsko-invalidskega zavarovanja, kar je odraz 
usklajevanja višine poprečne starostne, družinske oziroma 
invalidske pokojnine z gibanjem poprečnega dohodka na 
zaposlenega. 

Potrošniška posojila so pomemben vir povečanja kupne 
moči prebivalstva. Zaradi hitrega naraščanja zalog, predvsem 
trajnih potrošnih dobrin, kakor tudi prizadevanj za oživljanje 
proizvodnje, so pogoji za odobravanje potrošniških posojil 
ugodni in je obseg potrošniških posojil omejen predvsem z 
obsegom kreditne sposobnosti prebivalstva. 

Na splošno pa je v tem obdobju značilno, da se povečujejo 
prispevki in druge obveznosti iz osebnih prejemkov, ki ne 
predstavljajo osebne porabe in se tako relativno zmanjšujejo 
sredstva, namenjena za kritje osebnih potreb. 

1. Skupaj osebni prejemki prebi- 
valstva 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. Odbitki, ki ne predstavljajo del 
osebne porabe 21,1 24,6 25,8 25,3 
od tega: 
- organizirano in neorganizirano 
varčevanje 12,0 14,4 14,5 12,8 
- prispevki za splošno in skupno 
porabo iz osebnih prejemkov 3,2 4,1 4,8 5,8 
- inves. iz os. prejemkov in iz- 
datkov za neblagovne storitve 5,9 6,1 6,5 6,7 
3. Sredstva za osebno porabo 78,9 75,4 74,2 74,7 

V okviru obveznosti iz osebnih prejemkov zelo naraščajo 
prispevki za splošno in skupno porabo (samoprispevki, poso- 
jila za ceste, dodatni davek na osebni dohodek in drugo) ter 
izdatki za neblagovne storitve (stanarine, komunalne stori- 
tve). 

Struktura osebne porabe se postopno spreminja v odvis- 
nosti od gibanja osebnih dohodkov in rasti cen posameznih 
proizvodov. Povečuje se delež izdatkov za stanovanje, kurjavo 
in razsvetljavo ter prevozna sredstva in storitve, zmanjšuje pa 
se delež izdatkov za hrano, kot kaže naslednja tabela: 

- struktura v % 

Hrana, pijače, tobak 
v tem hrana 
Obleka in obutev 
Stanovanje, kurjava, razsvetljava 
Prevozna sredstva, storitve 
Ostale življenjske potrebščine 
Skupaj življenjski stroški  

ocena 
1975 1976 1977 1978 

42,9 42,7 42,2 
37,4 36,8 36,4 
12,2 11,4 11,0 
11,0 11,4 12,0 
11,9 13,1 13,8 
22,0 21,4 21,0 

43,8 
38,3 
13,3 
10,5 
11,1 
21,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

53 Delež stanovanjske izgradnje v družbenem standardu je v letu 1976 pred- 
stavljal 48,6%, v letu 1977 pa 47,7%. 

Zmanjšanje izdatkov za hrano v okviru družinskega prora- 
čuna je povezano tudi z razvojem družbene prehrane v or- 
ganizacijah združenega dela, ki se je v zadnjih dveh letih zelo 
uveljavila, saj ima v letu 1977 že 83% delavcev organizirano 
topel obrok med delovnim časom. 

11.3. V začetku planskega obdobja je stanovanjska izgrad- 
nja hitro napredovala. V prvih dveh letih je z 29.178 zgrajenimi 
stanovanji presegla plan.54 Zaradi realno manjšega obsega 
investicij v stanovanjsko gradnjo v letu 1977 pa je močno 
upadlo število nedograjenih stanovanj, kar bo vplivalo na 
manjše število dograjenih stanovanj v naslednjih letih. Po 
prvih ocenah bo v letu 1978 dokončano okoli 13.000 stano- 
vanj. 

V sami strukturi zgrajenih stanovanj, pa je opaziti močne 
spremembe, saj delež družbenih stanovanj v tem planskem 
obdobju močno upada in je v letu 1977 znašal le še 56% 
(predvideno je bilo okoli 70%). 

Vzroki za počasnejšo rast družbenih stanovanj so predvsem 
v počasnem pripravljanju urbanističnih planov in v neurejenih 
odnosih pri oblikovanju sredstev za pripravo gradbenih zem- 
ljišč, za kompleksno urejanje sosesk ter za obnavljanje dotra- 
janih komunalnih naprav. 

Z upadanjem stanovanjske izgradnje v družbenem sektorju 
bo otežkočeno reševanje stanovanjskih problemov delavcev z 
nižjimi dohodki, mladih družin in ostarelih občanov ter udele- 
žencev NOB, ki je v preteklih dveh letih potekala dokaj 
uspešno. Z združevanjem sredstev za izgradnjo solidar- 
nostnih stanovanj je bilo v letu 1976 zgrajenih 3161 stanovanj, 
v letu 1977 pa okoli 3100 stanovanj! 

Kvaliteta novozgrajenih stanovanj se je izboljšala, njihova 
površina pa povečala. Vendar pa počasna izgradnja sprem- 
ljajočih objektov v novih soseskah zmanjšuje standard bival- 
nega okolja. 

Bistveno se je povečala udeležba občanov pri pospeševa- 
nju stanovanjske gradnje, tako glede povečanja števila stano- 
vanj v etažni lastnini kot pri individualni gradnji. Tudi namen- 
sko varčevanje za stanovanjsko gradnjo se je okrepilo, če- 

55 Stanovanjsko varčevanje se je povečalo od 460 milijonov din v letu 1975 na 
793 milijonov din v letu 1977, predstavlja pa le 3,2% varčevanja'prebivalstva. 
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prav še niso sprejeti posebni stimulativni ukrepi za povečanje 
varčevanja (npr. ohranitev realne vrednosti hranilnih vlog). 

Stanovanjsko zadružništvo se vse bolj uveljavlja, ni pa še 
doseglo potrebnega obsega, ker še niso bili sprejeti ukrepi, ki 
bi pospešili pridobivanje in urejanje zemljišč, ter kreditiranje 
te vrste gradenj. 

Sredstva za stanovanjsko gradnjo se izločajo v skladu s 
samoupravnimi sporazumi. Vendar so ta sredstva razdrob- 
ljena in se neorganizirano in neučinkovito koristijo. 

Komunalna dejavnost v mestih in naseljih še ni zaživela 
tako kot predvidevajo smernice srednjeročnega plana. Sred- 
stva komunalne dejavnosti zaradi nizke akumulativne spo- 
sobnosti, limitiranih cen storitev ter neugodnih kreditnih po- 
gojev, ne zadoščajo za uspešno uresničevanje nalog pri kom- 
pleksnem urejanju sosesk, komunalni pripravi zemljišč in pri 
obnavljanju komunalnih naprav. Zaradi dolgoročnosti naložb 
v komunalni dejavnosti postaja združevanje sredstev za te 
namene v samoupravnih komunalnih skupnostih vedno bolj 
aktualno. 

11.4. Na področju otroškega varstva se uresničujejo smer- 
nice srednjeročnega plana, da bo do leta 1980 v organizirano 
varstvo zajetih 34% vseh predšolskih otrok. Leta 1977 je bilo v 
varstvo vključenih 51.676 predšolskih otrok, kar predstavlja 
26% vseh predšolskih otrok v SR Sloveniji, iz občinskih pla- 
nov za leto 1978 pa izhaja, da bo v letu 1978 v varstvo 
vključenih že 58.869 predšolskih otrok. Zagotovljeno mesto v 
vzgojno-varstvenih ustanovah ima le 16,2 predšolskih otrok 
na 100 zaposlenih žensk, kar je glede na visok odstotek 
zaposlenih žensk v SRS (leta 1977 jih je bilo v družbenem in 
zasebnem sektorju skupaj zaposlenih 43,3%), zelo majhen 
delež. Tudi podatek o številu odklonjenih prošenj za sprejem 
v vzgojno-varstvene zavode (leta 1975 11.633, v letu 1977 
14.172) nam priča še vedno o velikih potrebah po nadaljnjem 
razvoju otroškega varstva. 

Največje je pomanjkanje mest za otroke stare od osmih 
mesecev do 3 let (leta 1977 je bilo le-teh v VVO le 16% glede 
na vse zajete otroke). 

Za reševanje tega problema se je po letu 1974 začelo 
razvijati organizirano varstvo v varstvenih družinah, ki pa je še 
dokaj slabo uveljavljeno (leta 1976 je bilo v družinskem var- 
stvu 197 otrok, leta 1977 pa 471 otrok starih do 3 let). 

Za otroke, ki niso vključeni v organizirano varstvo, je od leta 
1976 dalje zagotovljen 80-urni vzgojni program, ki je name- 
njen predvsem generaciji otrok pred vstopom v šolo in omo- 
goča delno izenačeno podlago za prehod v osnovno šolo. V 
zadnjih dveh letih je bilo v te programe vključenih že 8800 
otrok, do konca srednjeročnega obdobja pa je predvidena 
vključitev 14.800 otrok. Za leto 1978 so skupnosti otroškega 
varstva uvrstile 80-urni program med svoje prioritetne naloge. 
Med prednostne naloge se v letu 1978 uvršča tudi zagotav- 
ljanje pogojev za organiziranje posebnih oddelkov v vzgojno- 
varstvenih organizacijah za otroke z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, kar je v skladu z nalogami zakona o 
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju. 

Nadomestila osebnega dohodka za podaljšan porodniški 
dopust rastejo hitreje od predvidevanj, zmanjšala pa so se 
sredstva za denarne pomoči družinam (otroški dodatki). Spre- 
jeta je bila možnost za daljši porodniški dopust za matere z 
več hkrati živorejenimi otroki in za matere s težjo telesno ali 
duševno prizadetimi otroki. 

Ob naraščanju osebnih dohodkov in visoki stopnji družin- 
ske zaposlenosti funkcija otroškega dodatka kot socialnega 
korektiva izgublja na pomenu, krepi pa se funkcija neposre- 
dnega otroškega varstva, zlasti s stalnim širjenjem družbeno 
organiziranega varstva predšolskih otrok. Realna vrednost 
otroških dodatkov se zmanjšuje ker ni bilo v celoti izpeljano 
usklajevanje dohodkovnih cenzusov z rastjo poprečnih oseb- 
nih dohodkov, višina otroških dodatkov pa ni rasla skladno z 
rastjo življenjskih stroškov, kakor to predvideva družbeni 
plan. 

Smatramo pa, da dosežena raven osebne porabe, zlasti pa 
hitra rast osebnih dohodkov in potrebe po širjenju druž- 
benega varstva otrok zahtevajo, da se ponovno proučijo dolo- 
čila družbenega plana na področju otroškega varstva in poli- 
tike na tem področju prilagodi doseženemu razvoju osebnega 
in družbenega standarda. 

11.5. Družbeno denarne pomoči kot edini vir preživljanja 
so se v letu 1977 solidarnostno izplačevale 4312 upravičen- 

cem v višini 50% varstvene pokojnine iz preteklega leta, to je 
856,50 din. 

Že v letu 1977 bi moral biti izdelan sporazum o kriterijih za 
ugotavljanje pravice do družbenih denarnih pomoči, vendar 
je ta naloga ostala neizdelana in tako predstavlja vir neus- 
klajenosti med občinskimi skupnostmi. 

Problem predstavlja tudi določanje realne višine rejnine, 
ker še ni izdelan sporazum o kriterijih za določanje le-te. Tudi 
investicijske naloge na področju socialnega skrbstva se le 
deloma izvajajo. 

11.6. Na področju varstva borcev NOV in vojaških invalidov 
se naloge srednjeročnega plana in Resolucije za tekoče leto 
izvajajo v okviru dogovorjenih rokov. Med nalogami, ki se 
nanašajo na leto 1978 je Skupščina SR Slovenije že v mesecu 
marcu sprejela zakon o varstvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi, zakon o civilnih invalidih vojne in 
zakon o grobiščih in grobovih borcev. 

Glede priznavalnin je Republiški komite za vprašanja bor- 
cev NOV in vojaških invalidov pripravil predlog za dvotret- 
jinsko realizacijo družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem NOV in 
drugih vojn, katere podeljujejo občinske skupščine. Prav tako 
so bili že sprejeti odloki, s katerimi se za leto 1978 ureja 
socialna in materialna varnost zaposlenih udeležencev NOV, 
borcev za severno mejo in slovenskih vojnih prostovoljcev iz 
vojn 1912 in 1918. V naslednjih mesecih pa bodo dana v 
razpravo in sprejem še dopolnila k zakonom, ki urejajo ta 
vprašanja. 

11.7. V osnovnem šolstvu kvantitativni podatki kažejo na 
uspešen razvoj. Vključitev učencev je praktično 100%, osip se 
zmanjšuje iz leta v leto in tudi ponavljalcev je vedno manj. V 
dveh letih se je osip zmanjšal za 3,6% in zdaj znaša 12,1%, 
učni uspeh pa je že dosegel 98,25%. 

Za popolnejšo oceno kvalitete osnovne šole pa bi bilo 
potrebno opraviti celotno valorizacijo rezultatov osnovne 
šole, tem bolj, ker se v njej opažajo tudi slabosti (na primer: 
psihološki odpor učencev do šole, pogosta raba kazenskih 
vzgojnih ukrepov, naraščanje števila negativnih ocen, premaj- 
hna skrb za nadarjene, še sorazmerno skromne možnosti za 
tehnično in proizvodno delo učencev ipd.56 Obseg celo- 
dnevne osnovne šole in podaljšanega bivanja je kljub težavam 
kadrovske in materialne narave čedalje večji, saj je v letu 
1977/78 v ti dve obliki izobraževanja vključenih že 16,9% vseh 
učencev (v celodnevni osnovni šoli 4,6%, v podaljšanem biva- 
nju pa 12,3%), stopnja rasti pa se iz leta v leto povečuje. Kaže, 
da bodo tu planska predvidevanja57 presežena. 

V skladu s planom se razvija šolstvo narodnosti, ki z nekate- 
rimi svojimi oblikami zahteva tudi srednje šole v narodnostno 
mešanih območjih, in izobraževanje ter vzgoja otrok v zavo- 
dih za lažje in težje duševno ali telesno prizadeto mladino. 
Prostorski pogoji za delo osnovnih šol in tudi zavodov za 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju se izboljšujejo z izgradnjo novih šol s 
pomočjo samoprispevkov, vzajemnostno združenih sredstev 
občinskih izobraževalnih skupnosti in iz sredstev, združenih 
po samoupravnem sporazumu o temeljih plana usmerjenega 
izobraževanja. Ne moremo pa biti zadovoljni z razvojem ka- 
drov, saj je veliko število delavcev brez ustrezne izobrazbe, 
več kot 40% učiteljev pa dela tudi v podaljšanem delovnem 
času. Delež materialnih izdatkov v celotni strukturi sredstev 
za delo osnovnih šol upada; ta delež je od leta 1976, ko je 
znašal 9,2%, padel na 7,9% po oceni za leto 1978. Vse to prav 
gotovo vpliva na kvaliteto dela v osnovnem šolstvu. 

11.8. Rezultati razvoja zdravstvenega varstva v prvih dveh 
letih uresničevanja srednjeročnega plana kažejo značilnosti, 
pogojene z zdravstveno razvojno politiko preteklih obdobij, 
hkrati pa se že kažejo prvi rezultati politike in ukrepov za 
doseganje razvojnih ciljev tega planskega obdobja. 

Predvsem velja omeniti, da je na področju izgradnje zdrav- 
stvenih zmogljivosti kljub dokončanju nekaterih ključnih bol- 
nišničnih zmogljivosti še vedno prisotna zelo intenzivna in 
dinamična investicijska dejavnost, ki pa je usmerjena pred- 
vsem v povečanje-standarda starejših bolnišničnih zmogljivo- 

56 Primerjaj: »Poročilo o stanju in problematiki vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji v letu 1977«, Zavod SR Slovenije za šolstvo Ljubljana, februar 1978 
(zlasti poglavji »Uresničevanje vzgojnoizobraževalnih smotrov« in »Problemi in 
predlogi za razširitev« v poročilu o delu osnovnih šol). 

57 Po srednjeročnem planu je predvideno, da bi leta 1980 vsak deseti učenec 
obiskoval celodnevno osnovno šolo. 
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sti ter skladnejši razvoj osnovne zdravstvene mreže. Pri tem 
prav v zadnjem času prihajajo do izraza rezultati, v preteklosti 
nekoliko zapostavljene, zdaj pa skupno dogovorjene politike 
razvoja osnovne zdravstvene mreže na manj razvitih območjih 
ter območjih prizadetih po potresih. 

Še vedno je prisotno zelo dinamično zaposlovanje v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah, čeprav povsod za to ne ob- 
stajajo objektivne potrebe. Na to opozarja tudi posebna ana- 
liza o delu bolnišnične službe v zadnjih desetih letih, ki jo 
pripravlja Zdravstvena skupnosti Slovenije. Ker se posledice 
politike ekstenzivnega razvoja zdravstvene dejavnosti (zlasti 
na nekaterih zdravstvenih območjih) že dalj časa odražajo na 
materialnem položaju delavcev v tej dejavnosti, so zdrav- 
stvene skupnosti in zdravstvene delovne organizacije pri- 
stopile k dogovarjanju o medsebojni delitvi dela ter na tej 
podlagi zasnovani boljši organizaciji dela, oblikovanju poli- 
tike zaposlovanja ter medsebojnem funkcionalnem in dohod- 
kovnem povezovanju. Seveda je rezultate teh ukrepov priča- 
kovati šele v prihodnjih letih. 

Prednostne naloge se ne uresničujejo v celoti. Medtem ko 
je doseženo precejšnje prestrukturiranje sredstev zdrav- 
stvenih skupnosti v korist boljšega in popolnejšega zdrav- 
stvenega varstva mater, otrok in mladine ter borcev NOV, 
zaostaja zlasti preventivno zdravstveno varstvo aktivnega pre- 
bivalstva. Nenehno se zmanjšuje število nesreč pri delu ter 
število izgubljenih delovnih dni iz istega vzroka, ponovno pa 
se hitreje povečuje odsotnost z dela zaradi bolezni.58 Čeprav 
se odstotek bolnikov, ki jih osnovna zdravstvena služba na- 
poti k specialistu ali v bolnišnico zmanjšuje, pa se obseg dela 
zlasti specialistične službe še nadalje hitro povečuje. Bol- 
nišnična dejavnost v zadnjem času s skrajševanjem poprečne 
ležalne dobe bolnikov uspeva znatno omejevati hitro rast 
obsega bolniških dni. 

Za nadaljnji skladnejši razvoj zdravstvenega razvoja varstva 
v SR Sloveniji je zelo pomembna sklenitev samoupravnega 
sporazuma o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega var- 
stva v občinskih zdravstvenih skupnostih in samoupravnega 
sporazuma o pravicah in obveznostih iz enotnega programa 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, katerih določbe veljajo 
od 1. maja 1978 dalje. 

11.9. Na področju kulturne dejavnosti se povečuje skrb za 
razvoj splošne izobraževalne knjižnične mreže (preko od- 
kupov pomembnejših del slovenskih avtorjev). Takšna 
usmeritev je v zadnjem času omogočila povečanje števila 
izdanih in prodanih leposlovnih, družboslovnih in strokovno- 
znanstvenih del, hkrati znatno obogatila sklad splošne izobra- 
ževalne knjižnične mreže, knjigo pa še bolj približala bralcu. 

Opazen je tudi kakovosten premik na področju varstva 
kulturne dediščine. Vidni so zlasti rezultati boljšega varovanja 
spomenikov NOB. Na podlagi širšega slovenskega interesa so 
bila združena in porabljena tudi sredstva za ohranitev kultur- 
nih spomenikov v Posočju. Kaže pa se tudi vse večji interes 
delovnih organizacij, da v povezavi s kulturnimi skupnostmi 
omogočajo restavracijo in obnovo kulturnih spomenikov, da 
financirajo akcijo za bogatitev delovnega in življenjskega 
okolja s kulturnimi stvaritvami sodobnih likovnih ustvarjalcev 
in da gmotno podpirajo tudi druge kulturne akcije. 

Po dolgih letih stagnacije, ko se je število kulturnih domov 
celo zmanjšalo, se je v zadnjem času aktivnost na tem po- 
dročju močno povečala. Zgrajenih in obnovljenih je precejš- 
nje število kulturnih domov, pri čemer so poleg združenih in 
vzajemnih sredstev kulturnih skupnosti delavci in občani v 
nekaterih primerih zagotoviti tudi sredstva iz samoprispevka. 
Posebej velja omeniti dograditev novega doma RTV Ljub- 
ljana, začetek gradnje kompleksa slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru in Kulturnega doma Ivan Cankar v 
Ljubljani, ki naj bi služil širšim interesom na področju kul- 
turne dejavnosti. 

Večja sredstva, združena za program kulturne skupnosti 
Slovenije, pomembno prispevajo k bogatitvi kulturnega dela 
programa radia in televizije kot tudi številnih drugih ustanov. 
S tem se hkrati povečuje možnost koordinacije in krepi enot- 
nost v slovenskem kulturnem prostoru. Vse to pa zagotavlja 
večjo dostopnost kulturnih dobrin širšemu krogu delovnih 
ljudi in občanov. 

58 Poprečno število za delo nezmožnih zavarovancev (vključno z odstotnostjo 
zaradi nosečnosti oz. poroda) se je povečalo od 40.792 v letu 1975 na 43.000 v 
letu 1977 oziroma od 5,4 dni na 100 zavarovancev v letu 1975 na 5,5 dni v letu 
1977. 

S prevzemom soustanoviteljstva VIBA filma in s sofinan- 
ciranjem organov upravljanja v njem je Kulturna skupnost 
Slovenije pristopila k postopnemu reševanju širše problema- 
tike filmske proizvodnje v SR Sloveniji. Tak pristop omogoča 
večjo povezanost te dejavnosti s širšim krogom gledalcev. 

Za pospešitev kulturne vzgoje delovnih ljudi in občanov je 
bila pomembna akcija časnika »Komunist« pod naslovom 
»Človek, delo, kultura«, ki je potrdila spoznanje, da se kultura 
vključuje v vsa družbena dogajanja in tvori pomembno se- 
stavino samoupravljanjadelovnih ljudi in občanov. 

Še vedno pa ostajajo neuresničene nekatere naloge iz pre- 
teklih let, ki so močna ovira hitrejšemu razvoju kulturnega 
življenja pri nas. Niso še izdelani normativi in standardi in 
druge prvine za samoupravno dogovarjanje o programih in 
povračilih za te programe. Še vedno ni izoblikovana enotna 
kulturna politika, kar je gotovo eden od vzrokov neurejenega 
materialnega položaja v nekaterih kulturnih dejavnostih. 

11.10. Razvoj telesne kulture je vse bolj naravnan v mno- 
žičnost, s tem pa tudi v hitrejše približevanje telesne kulture 
vsem prebivalcem. Telesno-kulturne skupnosti v večini pri- 
merov zelo uspešno izvajajo to nalogo, saj je opazno hitro 
naraščanje osveščenosti prebivalstva, ki se manifestira v na- 
jrazličnejših oblikah individualne ali skupinske rekreacije, v 
povečanju potrošnje športnih rekvizitov in izrednem poveča- 
nju gradnje telesnokulturnih objektov. Povečana gradnja ob- 
jektov je pogojena z učinkovitim delovanjem kreditnega 
sklada Telesnokulturne skupnosti Slovenije in zbiranjem 
sredstev za te namene iz drugih virov (samoprispevki, re- 
klame). Tako je bilo zgrajenih več, večinoma pokritih, baze- 
nov (10), telovadnic, trim stez, stadionov in drugih športno- 
rekreacijskih površin. Številni krosi, pohodi, smučarski mara- 
toni ih druge oblike kažejo prav tako povečano množičnost. 

Obstajajo pa še vedno nekatera nerešena vprašanja pri 
hitrejšem uveljavljanju množičnosti. To so: pomanjkljivosti 
nekaterih prireditev delavskih športnih iger (prevelik pouda- 
rek tekmovalnim rezultatom, preozek krog aktivnih šport- 
nikov, pretirani stroški za prireditve); podrejenost šolskih 
športnih društev klasičnim nosilcem tekmovalnega športa; še 
vedno premajhna dostopnost obstoječih telesnokulturnih ka- 
pacitet (kadrovskih, prostorskih) večini delovnih ljudi in 
občanov. 

Na področju vrhunskega športa je pomemben pristop k 
planiranju financiranja te dejavnosti na osnovi individualnih 
programov. Ti programi natančneje opredeljujejo položaj in 
možnosti vrhunskih športnikov. 

S samoupravno dogovorjenim reševanjem in uresničeva- 
njem nalog, ki jih telesna kultura lahko zagotovi le ob sodelo- 
vanju s področjem izobraževalne in zdravstvene dejavnosti, 
invalidsko-pokojninskim zavarovanjem, delno tudi z JLA in 
SLO, bi telesno kulturo še močneje vključili v prizadevanja za 
hitrejšo krepitev fizične in psihične sposobnosti delovnih ljudi 
in občanov. 

11.11. Ob analizi pogojev za zdrav telesni in duševni razvoj 
delovnih ljudi ugotavljamo nekatere pomembne premike tudi 
pri bolj namenskem koriščenju sredstev za letni dopust. Med- 
tem ko je že nekaj let nazaj pomenil ta regres le linearno 
povečan osebni dohodek delavcev, se v zadnjih dveh ali treh 
letih, v skladu s smernicami zveze sindikatov - opredeljenih v 
vsakoletni sindikalni listi, sredstva za regres za letni dopust 
delijo tako, da v njih močneje participirajo tisti delavci, ki 
živijo v slabših materialnih pogojih. Krepitev zavesti delovnih 
ljudi, da solidarno omogočajo uživanje letnega dopusta mate- 
rialno šibkejšim delavcem potrjuje tudi anketa minimuma 
kazalcev razvoja gospodarskih organizacij združenega dela v 
letu 1977. Analiza je pokazala, da se je število delavcev, ki so 
deležni brezplačnega letnega dopusta povečalo od okoli, 
15.000 v letu 1975 na okoli 20.000 v letu 1977 ali od 2,7% na 
4,1% vseh zaposlenih. 

V nasprotju s tem se je po letu 1974 začelo zmanjševati 
število in zmogljivosti počitniških domov, ki so pretežno v 
upravljanju organizacij združenega dela. Prav tako pada tudi 
število domačih gostov in njihovih nočitev v teh domovih. 
Vzrokov takega razvoja je gotovo več in bi jih kazalo podrob- 
neje proučiti zlasti v okviru zveze sindikatov. Med pomembne 
faktorje vsekakor lahko štejemo naraščanje življenjskega 
standarda celotnega prebivalstva, zmanjševanje razlik v oseb- 
nih dohodkih ter številne nove in cenene oblike letovanj 
(bivanje v počitniških prikolicah, taborjenja, ipd ). Pri iskanju 
rešitev bi morali upoštevati vse prednosti, ki jih omogoča 
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družbeno organizirano letovanje ne le socialno ali drugače 
ogroženih delavcev v počitniških domovih in drugih oblikah 
letovanj. Večji napredek na tem področju je mogoče pričako- 
vati šele z oblikovanjem počitniških interesnih skupnosti, ki 
pa je v veliki zamudi. 

12. IZVAJANJE POLITIKE 

SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA 
RAZVOJA V SR SLOVENIJI 

V prvih dveh letih izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 so bili doseženi nekateri pomembni 
rezultati na področju skladnejšega' regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji. Podobne tendence pa se kažejo tudi v prvih mese- 
cih leta 1978. Hkrati s tem pa se nekatere usmeritve o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja ter naloge, ki 
so opredeljene v družbenem dogovoru o pospeševanju sklad- 
nješega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letih 1976-1980 
le delno uresničujejo. 

12.1. Na manj razvitih območjih je bila v poprečju dosežena 
hitrejša rast družbenega proizvoda kot v SR Sloveniji. V 10 
manj razvitih občinah je v letu 1976 nominalna rast druž- 
benega proizvoda celotnega gospodarstva znašala 19% ali za 
27% več od republiškega poprečja, v letu 1977 pa 29% ali za 
12% hitreje kot v SR Sloveniji. Tudi vobčanih z manj razvitimi 
krajevnimi skupnostmi je bila rast družbenega proizvoda v 
poprečju nad rastjo v SR Sloveniji v obeh omenjenih letih.59 

Taka gibanja so vplivala, da se je družbeni proizvod na prebi- 
valca povečal od 46,0% poprečja SR Slovenije v letu 1975 na 
48,1% v letu 1976 in 49,9%60 v letu 1977. 

Ugodni rezultati so bili doseženi tudi na področju zapo- 
slovanja, saj so se nova delovna mesta na manj razvitih 
območjih odpirala hitreje kot v poprečju republike. V letu 
1976 je bila rast zaposlenosti v družbenem sektorju v 10 manj 
razvitih občinah 3,9%, kar je 44% hitreje od republiškega 
poprečja, vendar je kljub temu zaostajala za predpostavkami 
družbenega plana (okoli 6% poprečno letno). Za leto 1977 so 
podatki ugodnejši, saj je povečanje števila zaposlenih znašalo 
6,4% ali 64% hitreje kot v poprečju SR Slovenije.61 Na nara- 
ščajoči trend kažejo tudi podatki za mesec marec 1978, saj je 
bila v manj razvitih občinah v poprečju dosežena 8,5%62 rast v 
primerjavi z marcem 1977 (v SR Sloveniji 3,8%). Tudi v ob- 
činah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi je bila v obeh 
letih poprečna rast zaposlenih večja kot v republiškem po- 
prečju. 

V letu 1976 in 1977 se je v manj razvitih občinah povečalo 
število zaposlenih za 4948 delavcev, kar predstavlja 10% 
delež vseh novo zaposlenih delavcev v SR Sloveniji.®3 To je 
omogočilo, da se je delež zaposlenih v skupnem številu prebi- 
valstva na manj razvitih območjih povečal od 51% repu- 
bliškega poprečja v letu 1975 na 54% v letu 1977. Sprememba 
nivoja zaposlenosti je le deloma rezultat ugodnih gibanj v 
zaposlovanju na teh območjih, ker nanj vpliva tudi počasnejše 
naraščanje števila prebivalstva v primejavi s poprečjem SR 
Slovenije. V 10 manj razvitih občinah se je v letih 1976 in 1977 
prebivalstvo povečalo le za 0,3% (kar je znatno izpod priro- 
dnega prirastka), v SR Sloveniji pa za 2,2%. V nekaterih manj 
razvitih občinah je število prebivalstva celo absolutno naza- 
dovalo, kar velja tudi za nekatere občine z manj razvitimi 
krajevnimi skupnostmi.64 

Kljub ugodnim gibanjem v letih 1976, 1977 in na začetku 
1978 pa so še vedno prisotni precejšnji problemi zaposlova- 
nja. Še vedno imajo znatno večjo stopnjo nezaposlenosti v 
primerjavi s SR Slovenijo. Temu se pridružuje tudi problema- 
tika zaposlovanja zdomcev, ki se pospešeno vračajo iz tujine. 

Brez občine Maribor 
60 Ocenjeni podatki 
61 Stopnje rasti so izračunane iz poprečja stanj 31. marec in 30. september na 

podlagi podatkov Zavoda SRS za statistiko 
62 Podatki Zveze skupnosti za zaposlovanje. 
63 V občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi pa za 12.161 delavcev ali 

27% vseh novo zaposlenih v SR Sloveniji. 
64 Občine Lendava, Ormož, Tolmin, Laško, Brežice, Ilirska Bistrica, Dravo- 

grad, Radlje ob Dravi. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 1976 znašala 5,3%, leta 1977 
4,8% (v SR Sloveniji pa 1,8% oziroma 1,6%). 

Za manj razvita območja je značilna tudi nekoliko slabša 
kvalifikacijska struktura, predvsem pa pomanjkanje kvalitet- 
nih strokovnih kadrov. Po predvidevanjih organizacij združe- 
nega dela65 se situacija tudi v prihodnjih letih tega srednjeroč- 
nega obdobja ne bo bistveno izboljšala. Pri odpiranju novih 
delovnih mest bo zato potrebno v prihodnje dati večji pouda- 
rek tudi temu vidiku zaposlovanja, saj je razvoj teh območij v 
veliki meri odvisen od ustreznih strokovnih kadrov. 

Doseženi rezultati v naraščanju družbenega proizvoda in 
zaposlenosti se zelo razlikujejo med posameznimi manj ra- 
zvitimi občinami, kar je razvidno iz naslednje primerjave: 

Družbeni proizvod 
- stopnje rasti v % 

Taposleni 
stopnje rasti v % 

1976 1976 
1976 1977 1977 1976 1977 1977 

Črnomelj 25 28 26,5 1,7 3,3 2,5 
Lenart 20 27 23,5 0,5 7,3 3,9 
Lendava -1 21 10,0 3,9 9,2 6,6 
Ljutomer 15 26 20,5 4,1 9,2 6,7 
Murska Sobota 22 27 24,5 3,6 6,7 5,2 
Ormož 27 44 35,5 3,0 3,7 3,4 
Šentjur pri Celju 10 68 39,0 8,9 9,3 9,1 
Šmarje pri Jelšah 25 25 25,0 1,7 5,2 3,5 
Tolmin 20 24 22,0 3,3 5,2 4,3 
Trebnje 33 33 33,0 11,7 6,5 9,1 
MANJ RAZVITE 
OBČINE SKUPAJ 19 
OBČINE Z MANJ 
RAZvitimi 
KRAJEVNIMI 
SKUPNOSTMI (brez 
občine Maribor) 18 31 24,5 3,8 4,1 4,0 
SR SLOVENIJA 15 26 20,5 2,7 3,9 3,3 

29 24,0 3,9 6,4 5,2 

Omenjene razlike so v veliki meri rezultat različne investicij- 
ske aktivnosti v posameznih občinah v preteklih letih, kar 
kaže, da bo treba pri nadaljnjem razvoju posebno pozornost 
posvetiti še zlasti razvoju tistih občin, ki v rasti družbenega 
proizvoda, oziroma zaposlenosti zaostajajo za republiškim 
poprečjem. 

12.2. Samo odpiranje novih delovnih mest pa še ne pred- 
stavlja zadostne osnove za hitrejši gospodarski razvoj in je 
zato potrebno okrepiti napore tudi na investicijskem po- 
dročju, prav tako pa tudi pri uveljavljanju drugih, zlasti še 
kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

Čeprav je v mnogih organizacijah združenega dela prisoten 
interes za usmerjanje investicij na manj razvita območja, pa je 
pri investicijskih odločitvah kljub temu še vedno premalo 
upoštevana usmeritev družbenega plana, da naj bi delovna 
mesta odpirali predvsem na območjih, kjer so še možnosti za 
zaposlovanje. V manj razvitih občinah je v letu 1976 znašal 
delež investicij v osnovna sredstva v skupnih investicijah v SR 
Sloveniji 6,7% (v letu 1975 pa 7,7%).66 Tudi v občinah z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi je bil ta delež nižji kot v letu 
1975, na kar je v določeni meri vplival tudi prehod na nov 
sistem vzpodbujanja investicij na teh območjih. Stanje pa se 
izboljšuje, kar kažejo podatki bank o odobrenih kreditih za 
vlaganja v osnovna in trajna obratna sredstva. V letu 1976 so 
banke dovolile 906 milj. dinarjev kreditov za investicije s 
skupno predračunsko vrednostjo 1506 milj. dinarjev. Delež 
teh kreditov v skupno dovoljenih kreditih bank je v letu 1976 
znašal 10%. Za leto 1977 je značilna povečana investicijska 
aktivnost, saj so banke dovolile 3253 milj. din kreditov za 
investicije v skupni predračunski vrednosti 5154 milj., kar je 
vplivalo na povečanje deleža manj razvitih območij na 23% 
(brez kreditov za tovarno sladkorja v Ormožu pa na 13%). 

65 Anketa minimum kazalcev razvoja tozd za leto 1977. 
,r' Po podatkih Zavoda SRS za statistiko.U 
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Za manj razvita območja je značilna razmeroma skromna 
materialna osnova gospodarstva, zato naj bi po predvideva- 
njih družbenega plana njihov hitrejši gospodarski razvoj v 
večji meri temeljil na združevanju dela in sredstev z organiza- 
cijami združenega dela iz drugih območij. Vendar pa po 
predvidevanjih organizacij združenega dela67 v SR Sloveniji 
zaenkrat ta delež znaša le 1,6% (v SRS 4,7%), kar pomeni, da 
bi bil razvoj teh območij odvisen predvsem od lastne repro- 
dukcijske in akumulacijske sposobnosti ter možnosti najema- 
nja bančnih kreditov. Zato bo nujno v skladu z resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1978 povečati aktivnost za širše samou- 
pravno združevanje dela in sredstev, ki naj prispeva k večjim 
vlaganjem na teh območjih. V zvezi s tem je pomembno, da 
Gospodarska zbornica Slovenije in banke skupaj z organiza- 
cijami združenega dela organizirano sodelujejo pri iniciiranju 
projektov in samoupravnega združevanja sredstev s ciljem 
hitrejšega preusmerjanja naložb na ta območja. 

12.3. SR Slovenija je s svojimi ukrepi v letih 1976 in 1977 
pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvita območja. 
Do sredine leta 1976 je bil še v veljavi sistem beneficiranja 
obrestne mere kot nadaljevanje ukrepov iz prejšnjega sred- 
njeročnega obdobja. Iz republiškega proračuna je bilo v ta 
namen odobrenih 44 milj. din. Investitorji so bili upravičeni 
tudi do 102 milj, din davčnih olajšav, vendar so jih lahko 
koristili le cca eno tretjino, ker v tem letu niso ustvarili zadost- 
nega dohodka, ki je osnova davčne olajšave. V letu 1977 so 
bili investitorji upravičeni do 274 milj. din davčnih olajšav, 
vendar so jih lahko izkoristili zaradi nižjega ustvarjenega 
dohodka le okoli 70%. Poleg tega je SR Slovenija iz sredstev 
proračuna sofinancirala izdelavo inicialnih razvojnih progra- 
mov na manj razvitih območjih, za kar je bilo v letu 1976 
uporabljenih 6 milj. din, v letu 1977 pa 12,6 milj. din. 

12.4. Naloge, ki so jih na področju gospodarske infrastruk- 
ture prevzeli podpisniki družbenega dogovora o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1976-1980, se različno uresničujejo. 

Republiška skupnost za ceste je v prvih dveh letih presegla 
predvideni obseg nalog pri modernizaciji regionalnega cest- 
nega omrežja. V letu 1976 je bilo na manj razvitih območjih 
moderniziranih 43 km cest, v letu 1977 pa 101 km, v letu 1978 
pa bo predvidoma moderniziranih 83 km cest. Poleg moder- 
nizacije regionalnega cestnega omrežja je Republiška skup- 
nost za ceste omogočila v letu 1976 in 1977 tudi moderniza- 
cijo nekaterih lokalnih cestnih odsekov kot: Kanal-Britof, 
Remšnik-Brezno, Breginj-Robedišče, Kambreško-Ravne, 
Brda-Solkan in delno odsek Radlje-meja z Avstrijo: 

Izgradnja vodnogospodarskih objektov na manj razvitih ob- 
močjih zaostaja za predvidevanji, na kar je vplival manjši 
obseg dohodkov vodnih skupnosti v letu 1976. Kljub poveča- 
nemu dotoku sredstev v letu 1977 zaradi velikih podražitev ni 
bil dosežen predvideni fizični obseg del. Najetje kreditov za 
ureditev vodotokov - odvodnikov na melioracijskih območjih 
pa bo prispevalo tudi k hitrejši realizaciji sprejetih nalog. Zato 
je ob predvidenem povečanju rednih virov za vodno go- 
spodarstvo pričakovati, da bodo v prihodnjih letih vsaj delno 
nadoknađene zamude iz prvih dveh let tega srednjeročnega 
obdobja. 

Na področju elektrogospodarstva se naloge ne izvajajo v 
skladu s sprejetimi obveznostmi, saj je bila v letu 1976 dose- 
žena le okoli 75% realizacija predvidenih vlaganj v daljnovode 
in distribucijske objekte, v letu 1977 pa okoli 80%. Vzroki za 
tako stanje so v pomanjkanju finančnih sredstev, pa tudi v 
nekaterih lokacijskih in drugih problemih. 

Tudi razvoj PTT kapacitet na manj razvitih območjih neko- 
liko zaostaja za predvidevanji. Med vzroki je treba omeniti 
dolge pripravljalne postopke ter počasno usklajevanje z dru- 
gimj investitorji, probleme z dobavo opreme in montažo ter 
nezadostna finančna sredstva. V letu 1978 pa tudi v naslednjih 
dveh letih je predvidena na področju PTT omrežja znatno 
večja investicijska aktivnost, ki naj bi do leta 1980 zagotovila 
celotno realizacijo dogovorjenih obveznosti. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo je skupaj z 
gozdarskimi organizacijami združenega dela financirala iz- 

r'7 Po anketi minimum kazalcev razvoja tozd v letu 1977 (predvidevanja za 
obdobje 1976-1980). 

gradnjo gozdnih cest na manj razvitih območjih. Na ta način 
je bilo v letu 1976 usmerjenih na ta območja 34% celotnih 
sredstev za gradnjo cest, v letu 1977 pa 39%, kar je omogočilo 
gradnjo 52 km gozdnih cest v letu 1976, oziroma 73 km v letu 
1977. V obravnavi je tudi samoupravni sporazum o solidar- 
nostnem vlaganju sredstev za izgradnjo gozdnih cest na manj 
razvitih obmejnih območjih. 

12.5. Pospeševanje razvoja izobraževanja na manj razvitih 
območjih je potekalo na osnovi solidarnostnega združevanja 
sredstev, s katerim je bil zagotovljen enoten minimalni stan- 
dard vsem učencem. Poleg tega je Izobraževalna skupnost 
Slovenije sodelovala s sredstvi pri investicijah za izgradnjo 
osnovnih šol na manj razvitih območjih in nekaterih šol v 
drugih dopolnjevanih občinah. Dograjen je bil šolski center 
Tolmin in dokončana prva etapa izgradnje centra poklicnih 
šol v Murski Soboti, medtem ko bo druge etapa izvedena v 
letu 1978. V letu 1977 so začeli graditi tudi dijaška domova v 
Murski Soboti in Tolminu. 

Ugodni rezultati so biti doseženi tudi na področju otroškega 
varstva. V ta namen je Zveza skupnosti otroškega varstva SR 
Slovenije zagotovila solidarnostna sredstva. Del teh sredstev 
so občinske skupnosti namenile tudi za investicije. Vse to je 
omogočilo povečanje zajetja predšolskih otrok v vzgojno var- 
stvene zavode v letu 1976 na skoraj 15% in v letu 1977 na 
skoraj 18% (v SRS 24% oziroma preko 26%). 

Zdravstvena skupnost Slovenije je poleg solidarnostnega 
sofinanciranja funkcionalne dejavnosti s svojo udeležbo so- 
delovala tudi v naložbah za osnovno zdravstveno službo na 
manj razvitih območjih.   

Na podlagi združevanja sredstev solidarnosti je potekal 
pospešeni razvoj na manj razvitih območjih tudi v kulturi ter 
drugih družbenih dejavnostih. 

13. KREPITEV VARNOSTI, DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE IN LJUDSKE OBRAMBE 

Obramba države se vse bolj gradi in uveljavlja kot sestavina 
socialističnega samoupravnega razvoja in kot neločljiv del 
samoupravnih pravic, odgovornosti in družbenopolitične ak- 
tivnosti delavcev ter vseh delovnih ljudi in občanov. Nadaljuje 
se proces podružbljanja in krepitve ljudske obrambe z nepo- 
srednim vključevanjem vseh družbenih dejavnikov na vseh 
ravneh in v vseh strukturah, od krajevne skupnosti do repu- 
blike. V letu 1978 so bili imenovani novi sveti za ljudsko 
obrambo, varnost in družbeno samozaščito v občinah, kon- 
čuje pa se tudi z ustanavljanjem odborov za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito v KS in ozd. V toku je aktivnost za 
prenašanje nalog ljudske obrambe med vse delovne ljudi in 
občane. Na ta način postaja splošna ljudska obramba mno- 
žično gibanje. Posebno pozornost bo v času do konca leta in 
v letu 1979 posvetiti delu pri organiziranju obrambnih priprav 
v krajevnih skupnostih, združenem delu in samoupravnih 
interesnih skupnostih, ker je zaenkrat njihova aktivnost na 
tem področju še nezadostna. 

Poglavitne naloge obrambnih priprav družbenopolitičnega 
in gospodarskega sistema se izvajajo v skladu s sprejetimi 
programi. V letošnjem letu so bili izdelani predlogi novih 
temeljnih dokumentov obrambnega načrta republike. Po veri- 
fikaciji teh dokumentov pa bo treba poskrbeti za njihovo 
materialno zagotovitev v skladu s predvideno dinamiko sred- 
njeročnega plana. 

Znaten napredek je dosežen glede zagotavljanja preskrbe z 
živili v vojnih razmerah, v pripravah vojne proizvodnje, pro- 
meta, zvez, zdravstva, šolstva itd. 

Teritorialna obramba SR Slovenije je v organizacijskem 
pogledu dosegla stopnjo razvoja, ki je bila začrtana v sred- 
njeročnem razvojnem načrtu. Analize uresničevanja načrta 
kažejo na uspešno izvajanje osnovnih nalog. Uresničen in 
delno presežen je bil načrt vzgoje, izvršene so investicijske 
naloge, ki zadevajo izgradnjo skladišč, zaenkrat pa se.le delno 
uresničuje načrt nabave orožja in opreme. 

Organizacijska in številčna okrepitev enot in štabov civilne 
zaščite ter usposabljanje prebivalstva za zaščitne in reševalne 
naloge poteka zadovoljivo, naloge v zvezi z graditvijo za- 
klonišč v občinskih in industrijskih središčih pa se le počasi in 
s težavami uresničujejo. Občutno za načrtovanim tempom pa 
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zaostaja strokovno usposabljanje štabov in enot civilne za- 
ščite, zlasti pa njihovo opremljanje z reševalno in zaščitno 
opremo. 

Na področju priprav vojnih zvez in službe za opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje (OJOA) je v tem letu težišče dela na 
utrjevanju in dopolnjevanju obstoječe organizacije, nabavi in 
preizkušanju novih tehničnih sredstev ter na strokovnem 
usposabljanju obveznikov za opravljanje nalog na tem po- 
dročju. Do konca leta in v naslednjem letu pa bo posebno 
skrb posvetiti dokončnem oblikovanju službe OJOA, ki jo bo 
treba izpopolniti na podlagi novih koncepcijskih zasnov tako 
v organizacijskem, kadrovskem in tehničnem pogledu. 

V republiki so oblikovana dolgoročna stališča v obramb- 
nem in samozaščitnem usposabljanju. Na podlagi teh stališč 
poteka obrambna vzgoja in usposabljanje na šolah vseh sto- 
penj, v krajevnih skupnostih, temeljnih in drugih organizaci- 
jah in skupnostih po obrambno vzgojnih programih, ki se v 
skladu z razvojem in potrebami nenehno izpopolnjujejo. 
Sprejeti načrti usposabljanja kadrov, ki delajo na obrambnih 
pripravah gospodarskih in družbenih dejavnosti se intenzivno 
in uspešno izvajajo. Pri tem delu pa se srečujemo s prostor- 
skimi težavami. Predvidena je izgradnja republiškega 
obrambnega centra in je v letošnjem letu načrtovana zagoto- 
vitev ustrezne lokacije in izdelava idejnega projekta centra, 
vendar stvari počasi napredujejo. 

Financiranje programov ljudske obrambe se vrši iž sredstev 
splošne porabe (proračunov), iz sredstev zbranih na podlagi 
samoupravnega sporazumevanja delavcev v ozd za financira- 
nje splošnih in skupnih nalog ljudske obrambe v občini, in iz 
sredstev za realizacijo lastnih obrambnih priprav. Ocenjuje 
se, da znaša poraba iz naštetih virov med 0,3 do 0,4% naro- 
dnega dohodka v republiki. 

Ocenjuje se, da bo program ljudske obrambe za leto 1978 
realiziralo 37 občin 100%, 6 občin 90-100%, 9 občin 80-90%, 
5 občin 65-70% in 3 občine izpod 65%. V vseh občinah so bili 
podpisani samoupravni sporazumi o združevanju sredstev za 
financiranje skupnih in splošnih nalog ljudske obrambe. 

Osnova za izračun prispevka SLO na podlagi samoupravnih 
sporazumov je v 30 občinah dohodek TOZD, v preostalih 
občinah pa bruto osebni dohodek pri čemer znaša stopnja 
prispevka v poprečju 0,22% dohodka TOZD, oziroma v dru- 
gem primeru 0,34% bruto OD. 

V nekaterih občinah, kot npr. v Domžalah, Ilirski Bistrici in 
Novem mestu sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo pro- 
grama ljudske obrambe, imajo pa prispevno stopnjo dolo- 
čeno v samoupravnem sporazumu nižjo od poprečja. V ob- 
činah Lenart, Slovenske Konjice, Mozirje in Trebnje sredstva 
ne bodo zadoščala za realizacijo programa ljudske obrambe, 
čeprav imajo prispevno stopnjo določeno v samoupravnem 
sporazumu višjo od poprečja. 

Ti podatki kažejo na to, da bodo med letom potrebna 
dodatna prizadevanja za realizacijo sprejetih programov ljud- 
ske obrambe. 

V prvih mesecih leta 1978 so se nadaljevale ugodne, sta- 
bilne varnostne razmere, varnostno relevantni problemi pa so 
se pojavljali v enaki razporeditvi kot v preteklem letu. 

Uveljavljanje družbene samozaščite, kot sistema najširše 
družbene preventive, je v organizacijskem smislu uresničeno. 
Vidni pa so že tudi prvi večji vsebinski rezultati samoza- 
ščitnega ravnanja. V vseh temeljnih organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih delujejo odbori za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, vedno pogosteje pa se za 
zavarovanje družbenega premoženja uporablja narodna 
zaščita. 

Doslej je bila največkrat angažirana pri zavarovanju po- 
membnejših gospodarskih objektov, na nekaterih obmejnih 
območjih pri globinskem zavarovanju državne meje in pri 
zavarovanju večjih manifestacij oziroma prireditev. 

V skladu s prioriteto odprtih vprašanj in programov dela so 
organi za notranje zadeve kritično analizirali in ocenili delo 
milice pri urejanju, usmerjanju in nadziranju cestnega pro- 
meta. Z ustrezno akcijo so dosegli širšo družbeno angažira- 
nost in ocenjevanje dela vseh odgovornih za varnost prometa. 
Predlagali so spremembe in dopolnitve zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa glede omejitve hitrosti, nekaterih 
kazenskih določb, začasnega odvzema vozniških dovoljenja 
in podobno. Z republiškim komitejem za promet in zveze so 
izvedli ustrezne ukrepe za ublažitev posledic, negativnega 
vpliva, previsoke udeležbe tovornega prometa. 

Po nekaterih napovedih se letos obeta izredno povečan 
obisk tujih turistov, prav tako pa tudi povečan tranzit tujcev 
čez Jugoslavijo. Kljub temu, da se organi za notranje zadeve 
na to temeljito pripravljajo, pa se, ob istočasnem izvajanju 
vseh z zakonom predpisanih nalog in ukrepov na mejnih 
prehodih, ne bo mogoče izogniti tudi nekoliko daljšim za- 
stojem. 

V srednjeročnem programu negospodarskih investicij 
RSNZ SR Slovenije so v letu 1978 planirana sredstva za 
izgradnjo mejnega prehoda Lipica, ki bo prekategoriziran v 
prehod za mednarodni potniški promet. Pripravljena je doku-' 
mentacija za pričetek del pri izgradnji mejnega prehoda 
Vrtojba in na mejnem prehodu Erjavčeva cesta v Novi Gorici 
in za prekategorizacijo mejnih prehodov Radlje in Gederovci. 
Planirana sredstva v vseh primerih ne bodo zadoščala, prav 
tako pa še ni rešeno vprašanje financiranja razširjenih pro- 
metnih površin v Vrtojbi in sofinanciranje infrastrukturnega 
kompleksa. 

14. URESNIČEVANJE NALOG NA 
PODROČJU UPRAVE IN PRAVOSODJA 

V družbenem planu je opredeljena kot temeljna naloga na 
področju pravosodja ustavna preobrazba pravosodnih or- 
ganov in zagotovitev njihovega učinkovitega dela pri varstvu 
zakonitosti, uveljavljanju družbene odgovornosti ter pri pre- 
prečevanju družbeno škodljivih pojavov. V zvezi z uveljavlja- 
njem socialističnega samoupravljanja je v družbenem planu 
poudarjeno, da je potrebno za zagotovitev učinkovitega var- 
stva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine 
posebej razvijati in krepiti samoupravno sodstvo. 

Za dosego v planu postavljenega cilja je ustvarjena nor- 
mativna podlaga. Sprejeti so bili predpisi (zakon o samou- 
pravnih sodiščih, zakon o rednih sodiščih, zakon o javnem 
tožilstvu, zakon o javnem pravobranilstvu, kazenski zakon SR 
Slovenije in zakon o prekrških), s katerimi so bili oblikovani 
taki pravosodni organi, ki bodo zagotavljali učinkovito varstvo 
zakonitosti, svoboščin, pravic in dolžnosti delovnega človeka 
in občana, samoupravljanja in družbene lastnine, varstvo sa- 
moupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. K temu bo 
prispevala tudi podružbljena pravna pomoč, organizirana v 
ustreznejših oblikah, ki jih bo uveljavil nov zakon o pravni 
pomoči. V to področje sodi tudi izvrševanje kazenskih sankcij, 
kjer bo novi zakon uveljavil kot osnovni namen izvršitve kazni 
vzgojo in prevzgojo obsojencev; k temu naj prispeva svoj 
delež tudi postpenalna pomoč, za katero se ugotavlja, da je 
potrebna velikemu številu obsojencev po prestani kazni. 

Na področju rednega sodstva so v teku intenzivne priprave 
za začetek dela temeljnih in višjih sodišč ter javnih tožilstev, 
predvsem v zvezi z ukrepi za zagotovitev materialnih in ka- 
drovskih pogojev za njihovo delo. V pripravi so tudi pod- 
zakonski predpisi, ki jih je s tem v zvezi potrebno sprejeti do 
konca tega leta. 

Od samoupravnih sodišč uspešno delujejo splošna sodišča 
združenega dela, ki so se med delavci močno uveljavila. S 1. 
januarjem 1978 je začelo z delom posebno Sodišče združe- 
nega dela invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter sta- 
rostnega zavarovanja kmetov, ki je prvo posebno sodišče 
združenega dela v SFRJ. Ustanovljeno je že tudi posebno 
sodišče združenega dela za področje telesne kulture v SR 
Sloveniji. 

Pri ostalih samoupravnih interesnih skupnostih na po- 
dročju družbenih dejavnosti pa so v teku priprave za usta- 
novitev posebnih sodišč združenega dela. Kljub sprejetim 
stališčem, da je potrebno samoupravno sodstvo pospešeno 
uveljavljati, na določenih področjih, zlasti na področju mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbenega pomena, ni za- 
dostne prizadevnosti za ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela. Enaka ugotovitev velja za arbitraže. Pričakovati je, 
da bodo arbitraže ustanovljene po sprejemu zakona o združe- 
vanju organizacij združenega dela v splošna združenja in 
gospodarske zbornice. 

V teku so intenzivne priprave za začetek dela novih porav- 
nalnih svetov, ki bodo izvrševali sodno funkcijo kot samou- 
pravna sodišča v vseh krajevnih skupnostih. Poravnalni sveti 
bodo ustanovljeni tudi v temeljnih organizacijah in drugih 
samoupravnih organizacijah ter skupnostih. 
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Pri varstvu samoupravnih pravic in družbene lastnine seje 
močno uveljavila vloga družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja, ki opozarja na kršitve samoupravnih pravic in na 
oškodovanje družbene lastnine; kot samostojni organ druž- 
bene skupnosti pa tudi vlaga pravna sredstva in daje pobude 
za usklajevanje samoupravnih aktov z ustavo, zakonom in 
drugimi predpisi. 

Prizadevanja za usposobitev organov državne uprave za 
opravljanje njihovih ustavnih funkcij so bila usmerjena v ana- 
lizo in oceno dosežene stopnje prilagajanja vloge teh organov 
spremembam v družbenoekonomskem in družbenopolitič- 
nem sistemu in na tej osnovi v oblikovanje novih sistemskih 
rešitev. Zakonski in drugi ukrepi, ki so v pripravi, pospešujejo 
proces odpiranja organov državne uprave vplivom združe- 
nega dela in organiziranih družbenopolitičnih sil, natančnejše 
opredeljujejo njihovo odgovornost za stanje na področjih, za 
katera so ustanovljeni, in za celotno njihovo delovanje, zlasti 
pa za to, da se uresničujejo pravice in interesi delovnih ljudi in 
občanov, organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. 

Novi zakoni in drugi predpisi bodo v tej smeri dali nor- 
mativno podlago za delovanje in organizacijo organov 
državne uprave ter za zagotovitev ustreznejšega družbenoe- 
konomskega položaja delavcev delovnih skupnosti teh or- 
ganov. V zvezi s specifičnimi dohodkovnimi odnosi, ki bodo 
izhajali iz ustrezne uporabe načela svobodne menjave dela, 
bodo delavci delovnih skupnosti organov državne uprave 
postavljeni v aktivnejšo vlogo pri izvrševanju funkcij državne 
uprave. Pridobivanje dohodka delovne skupnosti v odvisnosti 
od obsega sredstev, ki se namenjajo za splošne družbene 
potrebe, in od vrste, obsega in kakovosti opravljenih nalog 
organa bo pospešilo tudi razvoj samoupravnih odnosov v teh 
delovnih skupnostih. 

V pripravi je tudi zasnova nove organizacije in delovnih 
področij republiškega izvršnega sveta v skladu z vlogo in 
nalogami teh organov in služb; podobna aktivnost pa poteka 
tudi v občinah. 

Zastavljeni cilji na področju državne uprave bodo ure- 
sničeni tudi z vrsto samoupravnih aktov, izvršilnih predpisov 
in drugih ukrepov, kar terja podporo vseh družbenih struktur. 
Znotraj delovnih skupnosti organov državne uprave bodo 
nujni ukrepi za prilagajanje njihove organizacije in delovanja 
potrebam delovnih ljudi in občanov, za programiranje in vre- 
dnotenje dela, za uveljavljanje neposredne odgovornosti de- 
lavcev in za delitev osebnih dohodkov po dejanskem pri- 
spevku delavcev k opravljenemu delu. Postopoma se sicer že 
uresničujejo posamezni ukrepi za izboljšanje organizacije in 
metod dela organov državne uprave, za ustreznejšo kvalifika- 
cijsko strukturo delavcev teh organov in za delitev osebnih 
dohodkov v skladu z načelom delitve po delu. Kljub nekaterim 
premikom pa pri reševanju teh vprašanj še niso doseženi 
ustrezni rezultati. 

V okvir celovitega zakonskega urejanja vprašanj državne 
uprave in pravosodja sodi tudi zakonska ureditev izobraževa- 
nja delavcev v državnih organih, ki naj zagotovi osnove za 
sistematično strokovno in družbenopolitično izobraževanje 
delavcev. Zasnova sistema strokovnega in družbenopolitič- 
nega izobraževanja delavcev v državnih organih je priprav- 
ljena. Da bi se še pred uveljavitvijo zakona pospešilo izobra- 
ževanje delavcev in v praksi preizkusile predvidene rešitve, je 
bil že sprejet samoupravni sporazum o dopolnilnem strokov- 
nem in družbenopolitičnem izobraževanju delavcev v državni 
upravi in pripravljeni okvirni programi izobraževanja. 

Pomembna naloga, ki je opredeljena z družbenim planom, 
je tudi razširitev in izboljšanje sedanjih poslovnih prostorov 
upravnih in pravosodnih organov. V ta namen je skupščini 
predložen zakon o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v 
graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982, 
ki opredeljuje program najnujnejših investicijskih vlaganj na 
področju državne uprave, pravosodja in izvrševanja kazen- 
skih sankcij. V zadnjem času so bili sicer storjeni nekateri 
ukrepi za izboljšanje prostorskih pogojev za delo republiških 
organov državne uprave, zadovoljivo rešitev prostorske pro- 
blematike upravnih in pravosodnih organov pa bo pomenila 
šele realizacija predvidenega srednjeročnega programa in- 
vesticijskih vlaganj. 

15. UREJANJE PROSTORA IN 
VARSTVO OKOLJA 

15.1. Srednjeročni plani, sprejeti v letu 1976, in ustrezni 
dogovori o temeljih družbenih planov le v omenjenem smislu 
konkretizirajo tudi prostorski vidik. V tem obdobju 
(1976-1980) občine še naprej pripravljajo'prostorske plane in 
spremljujoče dokumente po veljavni urbanistični zakonodaji. 
Vendar se v razvoju sproti srečujemo s problemi neskladja, 
neobvladovanja in zaostajanja pri delu na področju urejanja 
prostora. Sedaj smo že v družbenopolitični akciji, ki je for- 
malno začela z »Odlokom o uvedbi obveznih priprav prostor- 
skih planov v SR Sloveniji« (Ur. list SRS, št. 4/78). Ta odlok je 
kot dokument za usmeritve prizadevanj prevzel že zbrana 
gradiva, smernice, sklepe in priporočila, ki so jih Skupščina 
SR Slovenije in družbenopolitične organizacije sprejele kot 
usmeritve. Na osnovi odloka je bila v maju 1978 izdana »Zača- 
sna obvezna enotna metodologija in minimum obveznih ka- 
zalcev prostorskih planov v SR Sloveniji«. 

Zaradi obstoja dokumentov, ki urejajo dolgoročni razvoj, 
nekatere projekcije in elemente prostorske zemljiške in ur- 
banistične politike, problematiko varstva dobrin splošnega 
pomena, nekatere smotre in smernice za urejanje prostora, 
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, temeljne 
razvojne usmeritve SFR Jugoslavije in SR Slovenije, elemente 
kmetijske politike in energetske politike in drugo ni bilo 
neogibno sprejemati še nove posebne smernice. Občine so 
pri pripravi prostorskih planov v zakasnitvi. Republiških smer- 
nic ne morejo kar prevzemati, zato nekatere pripravljajo do- 
datno svoje smernice. Ker še niso ustanovljeni organi za 
planiranje in še niso izdelane zakonske osnove za novo or- 
ganizacijo, je delno na tem področju zaostalo. Samo dve 
družbenopolitični skupnosti sta, poleg republike, do sedaj 
pripravili odloke; večina pogodb s pooblaščenimi strokovnimi 
organizacijami za pripravo prostorskih planov se šele priprav- 
lja. Tako izvršni sveti še niso pripravili delovnih programov, 
čeprav bi te skladno z republiškim odlokom že morali. Po- 
dobna situacija je v samoupravnih interesnih skupnostih, ki 
so pomemben udeleženec v družbenem in prostorskem plani- 
ranju, zato se bodo pred jesenjo 1978 vključile v priprave 
dogovorov o temeljih prostorskih planov in v faze usklajeva- 
nia. .... 

Zaostanek pri zakonskem urejanju področja planiranja v SR 
Sloveniji in že pripravljeni osnutki odlokov o pripravi dol- 
goročnih planov v federaciji in SR Sloveniji vplivajo tudi na 
prostorske plane. Pričakujemo, da bo možno povezovati pri- 
zadevanja in vsebino za pripravo dolgoročnih planov in pro- 
storskih planov že v letošnjem letu z nekaterimi skupnimi 
elementi in projekcijami. 

Za realizacijo naloge tečejo posvetovanja in seminarji, usta- 
novljene so posebne delovne skupine v republiki in pri Za- 
vodu SR Slovenije za družbeno planiranje, pripravlja se te- 
hnična konferenca in se zaokrožuje tudi sistem informacij 
oziroma podatkovni sistem za podporo prostorskemu planira- 
nju. 

8. Kongres ZKS in dokumenti, ki so pripravljeni za 11. 
Kongres ZKJ ter že sprejeta stališča, priporočila in sklepi za 
oblikovanje in izvajanje prostorske urbanistične in zemljiške 
politike v SR Sloveniji (Ur. list št. 4/78) ter analiza drugih 
dokumentov kažejo, da kasnimo z izvajanjem dogovorjenih 
nalog. To zlasti velja za področje pridobivanja zemljišč. Ob- 
čine bi morale skladno s svojimi programi pripraviti ustrezne 
programe odkupa, ki pa bi morali temeljiti na družbenem 
planu oziroma na prostorskih planih. 

15.2. Družbenopolitična akcija za varovanje dobrin sploš- 
nega pomena in vrednost človekovega okolja se v zadnjem 
času usmerja predvsem na: 

- pripravljanje in konkretizacija stališč in sklepov in pripo- 
ročil za reševanje problematike varstva dobrin splošnega po- 
mena in vrednost človekovega okolja v SR Sloveniji in drugih 
usmeritvah na tem področju; 

- konkretizacijo nalog opredeljenih z družbenim planom, 
zlasti delo pri pripravi predlogov in projektov za sanacijo 
nekaterih največjih ekoloških problemov v SR Sloveniji; 

- organizacijo in pospeševanje samoupravne organizira- 
nosti za področje varstva zraka; 

- priprave sistema javljanja (monitoring sistem, akcija je v 
zamudi in bo njena realizacija vključena v projektiranje infor- 
macijskega sistema SR Slovenije); 
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- zaščito nekaterih območij posebnega družbenega po- 
mena; v postopku je zakon o Triglavskem narodnem parku. 
Večji del dogovorjenih varovanih območij in objektov bo 
opredeljenih^ v dogovorih o temeljih prostorskih planov, v 
prehodnem času bodo taka območja zavarovana še z zakoni, 
ki pa bodo vključevali samoupravno sporazumevanje in doqo- 
varjanje; 

- premagovanje in registracijo težav, ki nastopajo ob loci- 
ranju s plani opredeljenih objektov v mikrolokacijskem po- 
stopku (problemi obvoznic, Celje); 

Raziskovalno delo na tem področju poteka še vedno par- 
cialno in predlagatelji so še vedno predvsem raziskovalci, 
posamezniki in njihove organizacije, uporabniki svojih pro- 
blemov še niso pravilno predstavili in se organizirali v celovit 
projekt. Tako so tudi uspehi raziskovalnega dela večinoma 
parcialni, čeprav so nekateri kvalitetni. 

Ugotovimo lahko dovolj hitro, da celovitih odgovorov še 
nimamo. Okrog nekaterih primerov se nasprotja še naprej 
zaostrujejo (Celje, Cinkarna) okrog drugih pa obdobno pro- 
blematika sicer tli, vendar se največkrat pri izvrševanju planbv 
in dogovorov izkaže, da ekološki vidik ni bil ustrezno obrav- 
navan (ne v fazi planiranja ne v fazi samega projektiranja). 
Večinom pa so projekti in programi običajno pripravljeni pred 
planom in se samo s soglasji obvladuje lokacijsko problema- 
tiko. 

Taki projekti in drugi prostorski posegi pa sprožajo po- 
sebne odpore v ožjih skupnostih, kjer bodo bistveno vplivali 
na življenje, delo in bivanje, pri čemer se širši družbeni vidik 
sicer praviloma malo upošteva in uveljavlja, največkrat navi- 
dezno na silo. 

Le malo je storjenega za ekonomsko gospodarsko oceno 
ekoloških neskladij in nimamo materialnih osnov niti ustrez- 
nih utemeljenih projektov za sanacije in za nove objekte. 

16. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA 
Določila srednjeročnega plana in dogovora o temeljih druž- 

benega plana se realizirajo s zamudo. Dokument »Integralni 
informacijski sistem SR Slovenije«, ki bo med drugim urejal 
koncept, izgradnjo, organizacijo in razvojno politiko na po- 
dročju sistema informacij ter dal tudi osnove za usmerjanje 
domače proizvodnje opreme za Avtomatsko obdelavo podat- 
kov (AOP), je še v interni razpravi v organih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Skupščini bo predložen v juniju 
1978. 

Pobude za samoupravno sporazumevanje in koordinacijo 
pri proizvodnji domače AOP opreme, za kar se je zavezal 
SOZD Iskra, so sicer večkrat dane, vendar trenutno ne bele- 
žimo vidnih uspehov in nimamo dokončno podpisanih sa- 
moupravnih sporazumov o skupnih prizadevanjih. V določeni 
meri je prišlo celo do parcialnih sporazumov (Elektrotehna s 
svojo grupacijo). 

Tudi dogovarjanje v okviru zvezne gospodarske zbornice je 
v vidnem zaostanku. Na zadnjem sestanku v maju 1978 so v 
okviru te zbornice prevzeli Iskra, El Niš in Rudi Čajevec 
obvezo, da čimprej pripravijo elemente za skupen program in 
ustrezno samoupravno sporazumevanje. 

Na osnovi odstopa proizvodnih pravic (licenčna pogodba s 
CDC iz ZDA) pripravlja Iskra za domače tržišče sistem CYBER 
18, ki ga bodo kupci dobili že v tem letu. Iskra že prodaja 

mikroračunalnik ISKRADATA na osnovi OEM68 proizvodnje, ki 
ga je razvila v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. 

Elektrotehna je na osnovi OEM proizvodnje že izdelala in 
predstavila svoj računalniški sistem DELTA, ki bo prav tako na 
trgu v tem letu. 

Uvoz velikih sistemov za AOP (računalnikov) je v zaostanku 
zaradi razčiščevanj in ugotavljanja možnih posledic, ki bi 
nastopile, če ne bi dovolj proučili in opredelili vezave domače 
proizvodnje srednjih in malih (AOP) sistemov z uvozom veli- 
kih. Pri tem je v glavnem že jasno, da bomo velike sisteme še 
naprej uvažali, ker njihova kompletna proizvodnja ni realna v 
naših razmerah. 

Opremljanje Zavoda SRS za statistiko z velikim računal- 
niškim sistemom, ki bo razen podpore statističnemu informa- 
cijskemu sistemu zagotavljal tudi računalniško podporo tudi 
drugim informacijskim sistemom javne uprave, je v zao- 
stanku. To je omejitveni faktor pri vzpostavljanju oziroma 
izgradnji integralnega informacijskega sistema, za katerega 
del je zadolžen Zavod SRS za statistiko in tistega dela infor- 
macijske baze, ki je nujno potreben za odločanje in planiranje 
v republiki in pri drugih udeležencih. Pričakujemo, da bo 
najkasneje v juniju 1978 sprejeta ustrezna rešitev in da se bo 
lahko Zavod SRS za statistiko skupaj z drugimi nosilci pod- 
sistemov integralnega informacijskega sistema posvetil tudi 
nujnemu reševanju vsebinskih vprašanj in premagovanju se- 
danjih zaostankov na tem področju. Problemi same opreme 
še vedno ostajajo prevladujoči pri večini ostalih nosilcev 
integralnega informacijskega sistema in tako ostajajo vsebin- 
ska vprašanja nereševana in sproti odlagana. 

Ker je sodobna AOP in procesna oprema nujen pogoj tudi 
za planirane strukturne spremembe in modernizacijo razvoja 
celotne proizvodnje, delovanja družbenih dejavnosti in 
uprave, zaskrbljuje dejstvo, da je uvozu te opreme dana pre- 
majhna pozornost. 

Te zmanjšane možnosti za uvoz AOP opreme ob zaostaja- 
nju domače proizvodnje že negativno vplivajo na delo seda- 
njih centrov za AOP in na procese avtomatizacije, posredno 
na produktivnost in tako na celoten dosežen dohodek. Situa- 
cija v obstoječih centrih se še naprej slabša, veliki centri 
obratujejo že preko teoretičnih zmogljivosti, vedno bolj pogo- 
sto pa sistemi tudi »razpadajo«. Potrebno pa je, da bolj 
dinamično rešujemo to probJematiko. 

Z družbenim dogovorom ustanovljen INDOK center v okviru 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije realizira svoj dogo- 
vorjeni program. V juniju 1978 bo sprejeta dokončna rešitev in 
organizacija samega centra. V občinah so INDOK centri usta- 
novljeni v 23 primerih, 17 jih je v pripravi. Zlasti pomembna 
sedanja faza je vzgoja pripravljalcev gradiv za izdelovanje 
povzetkov in organizacijo zbirk dokumentov. Glavni razlog za 
zaostajanje pri ustanavljanju INDOK centrov za delegatski 
sistem v občinah so kadrovski in materialni problemi. Priča- 
kujemo, da bo z novo organizacijo družbenih svetov začeta 
akcija hitreje stekla. Ljubljanska banka je odobrila sredstva za 
dograditev doma slovenskega politično-informativnega tiska. 
Izgradnja bo potekala do leta 1980. 

Komisija pri Izvršnem svetu, v kateri sodelujejo tudi pred- 
stavniki Dela in RTV, pripravlja osnove za oblikovanje po- 
sebne interesne skupnosti za tisk in RTV, v okviru katere se 
bodo dogovarjali o skupni programski usmeritvi, organizacij- 
skih in tehničnih vprašanjih. 

68 Original Equipment Manufacturer - Pomeni sestavljanje iz sklopov in 
komponent različnih specializiranih proizvajalcev. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

PRILOGA 

Izvajanje nalog iz Dogovora o temeljih 

plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 

na področju gospodarstva 

1. UVOD 

Ta analiza je sestavni del analize izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije v letih 1976-1980. Teme- 
lji predvsem na podatkih iz letošnjih poročil o 
izvajanju obveznosti in nalog v dogovoru o temeljih 
družbenega plana, ki so jih podpisniki tega dogo- 
vora pripravili na, podlagi metodološkega pristopa, 
prediskutiranega in sprejetega v začetku februarja 
na Svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 13. 
februarja poslanega udeležencem dogovora. Poleg 
tega so v analizi koriščeni tudi podatki iz nekaterih 
statističnih virov, podatki SDK ter informacije na 
osnovi neposrednih stikov s podpisniki in neposre- 
dno prizadetimi temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela. 

V analizi je, razen poglavja, ki daje širši vpogled v 
razširjeno reprodukcijo, po nosilcih prikazano ure- 
sničevanje nalog in obveznosti sprejetih v dogo- 
voru. Poleg ocene doslej izvršenih nalog z opisom 
bistvenih problemov in navedbo vzrokov za ka- 
snitve, so v gradivu podane tudi ocene o izvršitvi 
posameznih nalog do leta 1980 in navedene pobude 
oziroma predlogi, ki so jih dali nekateri podpisniki 
(ali pa so najavili, da jih bodo dali) za spremembo 
njihovih obveznosti v dogovoru. Namen gradiva je, 
da omogoči odboru podpisnikov, da ob proučeva- 
nju izvrševanja obveznosti in nalog iz dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije prouči 
možnost za smeri ukrepanja zlasti pri podpisnikih, 
ki najbolj odstopajo od dogovorjenih nalog ter zav- 
zame do posameznih pobud in predlogov podpisni- 
kov svoja stališča o tem ali so podani objektivni 
razlogi za spremembo dogovora. 

2. IZVAJANJE USMERITEV 
DRUŽBENEGA PLANA NA PODROČJU 
RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE 

Družbeni plan postavlja na področju razširjene reproduk- 
cije zelo zahtevne naloge. Delež investicij v osnovna sredstva 
v družbenem proizvodu družbenega sektorja naj bi se povečal 
od 17,8% v obdobju 1971-1975 na 19,7% v tem srednjeroč- 
nem obdobju. .V strukturi investicij v osnovna sredstva naj bi 
se povečal delež naložb v gospodarsko infrastrukturo, proiz- 
vodnjo hrane in surovin ter reprodukcijskega materiala. Delež 
vlaganj v zaloge naj bi se zmanjšal od 13,5% družbenega 
proizvoda v letih 1971-1975 na poprečno okoli 9,2% v tem 
srednjeročnem obdobju. ; _ . 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana v letošnjem 
letu predvideva, da bodo investicije v osnovna sredstva go- 
spodarstva porasle za 7,5%, investicije v družbeni standard 
pa za 6%. ... . .. , . . 

Ker so bila razpoložljiva sredstva iz domačih, pa tudi dodat- 
nih tujih virov v prvih dveh letih manjša od predvidenih, je v 
resoluciji tudi predvideno, da bodo investitorji vskladili svoje 
investicijske plane s prevrednotenim dotokom sredstev. 

2.1. Po počasnejši rasti izplačil za investicije v prvi polovici 
teta 1977 se višje stopnje rasti iz zadnjih mesecev prenašajo 
tudi v letošnje leto. Po predhodnih podatkih SDK so izplačila 
za investicije, v osnovna sredstva v prvih treh mesecih za 
50 3% višja kot v enakem obdobju lani. Na dinamično investi- 
cijsko dejavnost kažejo tudi posredni kazalci realne investicij- 
ske aktivnosti.1 

Investicijska dejavnost je v prvih mesecih letos, ob zmanj- 
šanem izvoznem popraševanju, osnovni generator ko- 

' Obseg proizvodnje sredstev za delo je v prvih treh mesecih za 12,6% višji 
od enakega obdobja lani, v tem strojegradnja 25,2%, proizvodnja električnih 
strojev in aparatov 9,7%, ladjedelništvo 22,5%, proizvodnja gradbenega mate- 
riala 11,0%, črna metalurgija 5,7%; opravljene efektivne ure v gradbeništvu so 
večje za 10%, zmanjšujejo pa se tudi zaloge sredstev za delo. 

njunkture (podobno tudi v SFRJ). Ocenjujemo, da se bo v 
naslednjih mesecih stopnja rasti izplačil za investicije v 
osnovna sredstva zmanjševala in da bodo s tem dosežene 
planirane stopnje rasti za leto 1978. 

Kljub temu pa ostajata precejšnji neznanki gibanje akumu- 
lacije glede na otežkočene pogoje mednarodne menjave in 
gibanje zalog? (le-te pomenijo preko 50% sredstev za investi- 
cije v osnovna sredstva gospodarstva). V koliko ne bo prišlo 
do večjih premikov akumulacije na ta področja in vkoliko bo 
rast in delitev družbenega proizvoda tekla v naslednjih letih 
po predvidevanjih družbenga plana, bi mogli pričakovati 
oblikovanje denarnega obsega sredstev za investicije v 
osnovna sredstva gospodarstva v skladu s planiranim ob- 
segom. Kljub temu pa vseh, v tem obdobju začetih investicij- 
skih projektov ne bomo dokončali (čeprav smo to predvide- 
vali), saj poleg prekoračitev predračunske vrednosti zaradi 
hitrejše rasti cen izvajalcev investicij in povečanja obsega 
investicijskih del v teku same izgradnje določenih projektov 
nastopa še vrsta drugih ovir, zlasti tehnične in lokacijske 
narave. 

Delež vlaganj v osnovna sredstva gospodarstva v druzr 
benem proizvodu celo nekoliko presega planirano poprečje 
za srednjeročno obdobje (doseženo okoli 20%, planirano 
19,7%. Predvideno je bilo, da bodo vlaganja v gospodarsko 
infrastrukturo, zlasti še v energetiko, bolj intenzivna v prvih 
treh letih izvajanja plana. Sedanji potek uresničevanja pa 
kaže, da bo dinamika vlaganj enakomernejša. 

2.2. V dejavnostih, ki so posebnega pomena za uresničeva- 
nje skupno dogovorjene politike razvoja ocenjujemo,- da 
bodo dosežena naslednja razmerja v strukturi investicij v 
osnovna sredstva: 

2 Dr. Ljubomir Madžar v študiji »Investiranje u zalihe i akumulativna sposob- 
nost privrede«, Beograd 3. 4.1978, ugotavlja, da so vlaganja v zaloge po veljavni 
metodologiji precenjene in da je okoli 2/3 prirasta zalog fiktivnih. 

J Za leto 1977 do začetka maja še ne razpolagamo s podrobnejšimi podatki o 
izplačilih za investicije v osnovna sredstva. Ko bodo podatki zbrani, bodo ocene 
za leto 1977 dopolnjene. 
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Predvi- Ocena Plan 
Ocena devanje Ocena Zavoda 1976 1975 1976 19781976'781976/80 1980 

VLAGANJE V OSNOVNA 
SREDSTVA GOSPODARSTVA (v 
milj din, cena 1975) 15 39815 94016 95018 22051 11088 00087 616 

STRUKTURA V% 
SKUPAJ 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100 0 100 0 
1 Gospodarska infrastruktura 21,0 30,6 29 8 34 0 31 5 32 1 341 vtem 
- energetika 10.2 21,3 20.1 22,4 21,3 20.5 20.5 

Promet 10,3 8.7 9,1 11,2 9.7 10 9 13 1 
- vodno gospodarstvo 0,5 0.6 0,6 0 4 0 5 0 7 07 
2 Agroindustrijski kompleks 6 1 6,1 6 2 8 2 6 9 8 5 8 8 3 Surovinske dejavnosti 6.9 5.4 7,8 7 5 7 0 7 1 Q 4 

•SKUPAJ 1-3 34.0 42,1 43 8 49.7 45-4 47 8 52 5 
Ostalo (s strojegradnjo in 
inozemskim turizmom) 66 0 57 9 56.2 50.3 54.6 52 2 47 5 

Podatki o investicijah v osnovna sredstva in poročila pod- 
pisnikov dogovora o temeljih družbenega plana kažejo, da se 
uresničujejo nekatere temeljne usmeritve za odpravljanje 
osnovnih strukturnih neskladij, vendar različno intenzivno po 
posameznih področjih. Medtem ko so možnosti za uresniče- 
nje načrtovanega denarnega obsega gospodarskih investicij v 
osnovna sredstva izvedljive, pa planirana razmerja med vlaga- 
nji v dejavnosti posebnega pomena in ostalimi vlaganji ne 
bodo dosežena oziroma bi bilo njihovo doseganje možno 
izvesti predvsem z ukrepi izven samoupravnega sistema fi- 
nanciranja^ razširjene reprodukcije.4 Čeprav je za sektorsko 
alokacijo še prezgodaj dajati realnejšo oceno izvrševanja - 
zato delovno gradivo zvezne analize skoraj povsem enači 
oceno strukture v letu 1980 s planirano za obdobje 1976 do 
1980 - nam orientacijski pregled možnosti za uresničenje 
plana v obdobju 1976—1980 kaže, da bo vloženo v gospodar- 
sko infrastrukturo, agroindustrijski kompleks in surovinske 
dejavnosti okoli 48%, v ostale dejavnosti pa okoli 52%. To bi 
bilo namreč možno uresničiti z aktivnejšim uveljavljanjem 
združevanja sredstev med proizvajalci in porabniki ter z ure- 
sničevanjem že sprejete politike temeljnih in združene banke. 
Hkrati pa se postavlja vprašanje hitrejšega prestrukturiranja 
tako imenovanih ostalih dejavnosti po kriterijih, sprejetih v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Spričo 
slabše učinkovitosti naložb od predvidene bi kazalo dati večji 
povdarek plačilnobilančnemu kriteriju in kriteriju učinkovito- 
sti vlaganj. 

Od vseh investicij v teku je bilo v letu 19775 okoli 55% 
investicij v dejavnostih skupnega pomena, od tega več kot 
polovico v energetiki. Udeležba energetike v izplačilih za 
investicije vosnovna sredstva v prvih treh letih presega plani- 
rano udeležbo, kar je zlasti posledica izgradnje nekaterih 
večjih objektov in prednostnega zagotavljanja finančnih sred- 
stev. Počasneje se uresničujejo zlasti naloge na področju 
prometne infrastrukture, agroindustrijskega kompleksa in v 
nekaterih surovinskih dejavnostih. 

V okviru prometne infrastrukture je zlasti vprašljiva izgrad- 
nja planiranega obsega cestnega omrežja, saj za posamezne 
cestne odseke še ni zagotovljenih domačih oziroma me- 
dnarodnih kreditov, podražitve in počasno reševanje lokacij- 
skih postopkov in urbanistične dokumentacije pa zmanjšujejo 
realni obseg finančnih virov. Železniško gospodarstvo sicer 
že pokriva ugotovljene stroške infrastrukture, vendar politika 
prevoznih cen zaostaja od dogovorjene in tako ne odpira 
možnosti za zmanjševanje prispevkov za nadomestilo stro- 
škov infrastrukture. Ker se bo v letu 1978 dotok sredstev 
predvidoma le normaliziral, bo s tem odprta pot za izpolnitev 
načrtovanih vlaganj do konca leta 1980. Sanacijski program 
Luke Koper vgrajuje izvedbo načrtovanih vlaganj, prav tako 
bo letos izvedena rekonstrukcija letališča Brnik brez večjih 
zamud, saj so zagotovljeni premostitveni bančni krediti. Na 
področju PTT prometa je prav tako predvideno, da bodo 
prejšnji zaostanki pokriti v letu 1978. 

Da bi se le približali v celotnem planskem obdobju planiranim razmerjem 
med vlaganji v gospodarsko infrastrukturo, agroindustrijski kompleks in suro- 
vinske dejavnosti ter ostalimi vlaganji in to v odnosu 50 : 50, bi morali' v zadnjih 
dveh letih doseči razmerje 56,4 : 43,6, kar odgovarja približno ravno obratnemu 
razmerju, doseženemu v prvih dveh letih. Dvigniti bi se morala udeležba vlaganj 
v gospodarsko infrastrukturo na 38,4%, v agroindustrijskem kompleksu na 
11,4% in v surovinskih dejavnostih na 12,7%. 

Informacija SDK o kontroli zagotovitve sredstev in plačil za investicije v 
teku na dan 30. 9. 1977. 

Na področju agroindustrijskega kompleksa obseg naložb 
zaostaja za predvidevanji. Temeljni vzrok zaostanka je v nizki 
akumulativnosti te proizvodnje, ki že vrsto let visoko rast cen 
reprodukcijskega materiala in investicijskih stroškov, dajatev 
ter drugih obveznosti vse manj kompenzira z ekvivalentno 
rastjo svojih dohodkov. To velja zlasti za živinorejsko usmer- 
jeno kmetijsko proizvodnjo Slovenije in je zlasti prisotna v 
zastoju naložb v melioracije, pri nakupu zemljišč za družbeni 
sektor, komasacijah ter skupnih naložbah. Intenziviranje me- 
lioracij, povečanje obsega skupnih naložb, gradnja sladkorne 
tovarne in vlaganja v predelavo mleka bo do leta 1978 začela 
izboljševati razmerja in jih približevati planiranim. V surovin- 
skih dejavnostih zaostajajo vlaganja glede na planirana ra- 
zmerja zlasti v črni in barvni metalurgiji. Močnejši impulz je 
pričakovati v letošnjem letu zlasti na področju vlaganj v polia- 
midna vlakna, proizvodnjo farmacevtskih surovin in v slučaju 
soglasij tudi v proizvodnji žveplene kisline, pa tudi še drugih 
novih objektov, če bo hitreje potekal proces združevanja 
sredstev. 

Zaradi vlaganj v določena področja skupnega pomena zao- 
staja in stagnira modernizacija ostalega gospodarstva, čeprav 
zaradi zastojev na prioritetnih področjih nekoliko manj glede 
na planirana razmerja. Vendar je zaradi upadanja akumulacij- 
ske sposobnosti na ravni tozodv močno oslabljena avtomati- 
zacija delovnih sredstev in proizvodnih postopkov.6 

2.3. V procesu uveljavljanja Zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije se je 
začel vse bolj širiti institut družbenega dogovarjahja in samo- 
upravnega sporazumevanja. V dejavnostih, ki so posebnega 
pomena za celotni razvoj države, je ta proces večinoma zak- 
ljučen. To omogoča, da se z dogovorjenim združevanjem 
domačih in tujih sredstev uresničujejo zahtevne naloge, pa 
čeprav z določenimi težavami in zakasnitvami. Te težave se 
utegnejo stopnjevati v zadnjih dveh letih izvajanja druž- 
benega plana zlasti pri tistih objektih, ki zahtevajo večjo 
udeležbo tuje dodatne akumulacije. Medrepubliški dogovor o 
zadolževanju v tujini sicer še ni sprejet za celotno obdobje 
1976-1980, vendar bo SR Slovenija po sedanjih predlogih 
imela v zadnjih dveh letih zmanjšane pravice do novega 
zadolževanja v tujini glede na prvotno predvidena razmerja. 

Eden od pomembnih vzrokov za zamude, ki nastajajo pri 
izvajanju terminskega plana investicij, je nepopolna in nepra- 
vočasno pripravljena investicijska dokumentacija ter dol- 
gotrajni postopki za zagotavljanje vseh potrebnih soglasij. 
Zato je Gospodarska zbornica Slovenije v skladu z nalogo iz 
letošnje resolucije, že pristopila k analizi o možnostih za 
racionalizacijo števila potrebnih soglasij pri izdelavi investicij- 
ske dokumentacije in za funkcionalno izobraževanje kadrov, 
ki pripravljajo ekonomski in finančni del investicijskih progra- 
mov. Istočasno Gospodarska zbornica Slovenije v sodelova- 
nju z bankami pripravlja samoupravni sporazum o medseboj- 
nem informira pri vsklajevanju investicijskih namer, da bi tako 
po ukinitvi Zakona o obveznem evidentiranju nemeravanih 
investicij zapolnili praznino v sistematičnem spremljanju in 
vsklajevanju obsega in strukture investicijske aktivnosti. 

S tem bo bankam olajšano, da bodo zagotavljale večjo 
skladnost in učinkovitost naložb in večji vpliv na uresničeva- 
nje razvojnih načrtov v okviru širših skupnosti združenega 
dela ter pospeševale uveljavljanje dohodkovnih odnosov na 
širši osnovi. Že sedaj združujejo banke svoja sredstva za nove 
objekte tedaj, ko so predloženi dokumentirani in medsebojno 
vsklajeni razvojni programi in to praviloma ne v višjem znesku 
od lastnih sredstev investitorja in skupnih vlaganj. 

2.4. Iz letošnjih poročil podpisnikov dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 izhaja, 
da poteka brez zamud okoli ena tretjina investicijskih progra- 
mov (glede na predračunsko vrednost), za katere poročajo.7 

Med vzroki za zamude ostaja najpomembnejši pomanjkanje 
finančnih sredstev, kar kaže, da so bili srednjeročni razvojni 
programi v nekaterih dejavnostih preambiciozni in hkrati fi- 
nančno podcenjeni. Zato jih bo treba vskladiti z obstoječimi 
možnostmi. Vse večji delež pri nastajanju zamud imajo re- 
strikcije pri uvozu opreme in nujnosti preusmeritve ha do- 

Delež predelovalnih panog industrije (lesna, tekstilna industrija, proizvod- nja in predelava usnja ter industrija gradbenega materiala) v pelotnih izplačilih 
za investicij v osnovna sredstva industrije se je zmanjšal od 32,8% v letu 1975 
na 20,7 v letih 1976-1977. Podatki o tehnični strukturi investicij za leto 1977 še 
niso na razpolago. 
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mačo opremo in proizvajalce v vzhodni Evropi. Ostali vzroki 
so še: nepopolna in prepozno pripravljena investicijska doku- 
mentacija, dolgotrajni postopki pri zagotavljanju soglasij, ne- 
solidnost domačih dobaviteljev opreme in zamude pri grad- 
benih delih. 1 

2.5. Združevanje sredstev za izvajanje prednostnih nalog 
poteka z različno intenzivnostjo glede na posamezno pre- 
dnostno dejavnost. Obseg združenih sredstev opredeljujejo 
zlasti: institucionalen instrumentarij združevanja, stopnja afi- 
nitete potencialnih dohodkovnih partnerjev do investicijskega 
programa, rast gospodarske uspešnosti oziroma akumulativ- 
nosti partnerja, ki združuje sredstva, in obseg vlaganj v lastni 
dejavnosti. Koder poteka združevanje sredstev na osnovi sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju sredstev oziroma 
zakona o obveznem združevanju sredstev kot je energetika, 
železniška infrastruktura in cestno gospodarstvo, določa in- 
tenzivnost združevanja osnova, stopnja na to osnovo in si- 
stem oprostitev ali olajšav. V dosedanjem izvajanju sred- 
njeročnih programov je zlasti elekroenergetsko in cestno 
gospodarstvo imelo velike izpade v dotoku združenih sred- 
stev, ker je bila osnova precenjena. Kvantitativno še manjši 
obseg glede na planirana sredstva je bil dosežen v dejav- 
nostih, ki združujejo sredstva uporabnikov zgolj na osnovi 
interesnega pristopa k samoupravnemu sporazumu o združe- 
vanju sredstev. Krog podpisnikov je namreč tako ozek, da so v 
prvih letih imeli le petino ali tudi manj predvidenega dotoka 
na osnovi združevanja sredstev (n. (npr.: v PTT dejavnostih). 
Takšen odziv in relativno dolgotrajna procedura za fakul- 
tativno samoupravno združevanje sredstev poreja zato na 
nekaterih področjih predloga za zakonsko (prisilno) združe- 
vanje sredstev, zlasti tam, kjer je investicijska dokumentacija 
že pripravljena za začetek gradnje, niso pa dolgoročno zago- 
tovljena sredstva (na primer letališka infrastruktura). Še več 
pa je investitorjev, ki nimajo razčiščenih investicijskih progra- 
mov ali pa le-ti presegajo finančno sposobnost potencialnih 
vlagateljev (zlasti v surovinskih dejavnostih ter strojegradnji). 
V takih primerih je zelo kočljiva osnova8 za združevanje sred- 
stev. 

Izpad sredstev za investicije v teku nadomeščajo običajno 
premostitveni krediti temeljnih bank in združene banke. Za že 
pripravljene in vsklajene investicijske programe pa je čedalje 
pomembnejše združevanje sredstev temeljnih bank oziroma 
poslovnih enot v združeni banki. S tem je omogočeno dejav- 
nostim in regijam, ki ne razpolagajo z lastnimi združenimi 
sredstvi, pa imajo ustrezne ekonomske pogoje, da pospešijo 
začetek in samo izvajanje investicij. Sredstva za uresničitev 
prednostnih razvojnih programov praviloma združujejo 
banke,9 v katerih združujejo delo in sredstva OZD, ki imajo 
skupen interes za ta vlaganja in to na podlagi posebnih 
samoupravnih sporazumov, pogodbe .ali konzorcijev za nji- 
hovo uresničitev. 

2.6. Ker je razvoj slovenskega gospodarstva v tesni poveza- 
nosti z večjo in učinkovitejšo dolgoročno usmeritvijo na me- 
dnarodni trg, so med temeljnimi razvojnimi kriteriji še posebej 
poudarjeni vidiki povečanja zmogljivosti za izvoz in vidiki 
povečanja zmogljivosti, ki nadomeščajo uvoz. S tem naj bi 
tudi prekinili s politiko izvoza zgolj presežkov, ki - v odvis- 
nosti od domače konjunkture - nudijo marginalne in raz- 
pršene količine na mednarodni trg. Kot kažejo programi ra- 
zvoja tozdov, je v tem srednjeročenm obdobju zelo izpostav- 
ljena izvozna usmerjenost vlaganj oziroma uvozno - nado- 

7 Poročila se nanašajo predvsem na dejavnosti skupnega pomena. Vzorec je 
nepopoln, ker se nekatera poročila o izvajanju investicijskih programov nana- 
šajo le na investicije v teku oziroma podatki o zamudah niso razčlenjeni po 
posameznih programih. Glavni vzroki za zamude so: 

- nezagotovljena oziroma prepozno zagotovljena finančna sredstva 30,6% 
- nepopolna investicijska tehnična dokumentacija 21,5% 
- restrikcije pri uvozu opreme 15,4% 
- administrativni postopek pri raznih soglasjih 11,0% 
- zamude dobaviteljev opreme 10,3% 
- zamude pri gradbenih delih 4,9% 
- ostali vzroki 6,3% 
- skupaj 100,0% 

0 V okviru sozd-ov, kjer tozd-i združujejo sredstva za uresničevanje skupnih 
programov (z ralično afiniteto do nove proizvodnje), je večkrat ovira za sprejem 
sporazuma o združevanju tudi osnova, kaj se šteje vanjo: brez ali s presežno 
amortizacijo, z ali brez vračanja anuitet itd.). 

9 Po poročilih o uresničevanju srednjeročnega plana Ljubljanske banke v 
letu 1977 je znašalo združevanje 3019 mio din ali 16,8% vseh dolgoročnih naložb 
oziroma 7 poenov več v udeležbi kot v letu 1967. 

mestnih vlaganj v nove zmogljivosti, rekonstrukcije in moder- 
nizacijo. Planirana vlaganja, ki so z več kot 30%. namenjena 
izvozu oziroma neposrednemu nadomeščanju uvoza surovin 
ali repromateriala ali pa za več kot 50% izboljšujejo razmerje 
med izvozom in uvozom, so v tem srednjeročnem obdobju 
izrednega pomena pri prestrukturiranju slovenske industrije, 
saj dolgoročneje gledano, uvajanje takih investicij ne more 
sloneti zgolj na izvozno-vzpodbudnem ali uvozno-zaviralnem 
razvojnem instrumentariju, temveč vse bolj na približevanju 
narodnogospodarske produktivnosti razmeram razvitih in- 
dustrijskih držav. To pa je istočasno tudi merilo, da so to- 
vrstna vlaganja racionalna in da praviloma ne potrebujejo 
dodatnih prelivanj iz ostalega gospodarstva. V pogojih decen- 
tralizacije izvozno-uvozne politike na samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnse s tujino bo to merilo še bolj 
pridobivalo na pomenu. Njegova praktična aplikacija bo ter- 
jala tudi bistveno drugačno usmerjenost pri vlaganjih kot jih 
danes še kažejo programi (v teku in v izdelavi), pretežno 
naslonjeni na tradicionalne blagovne skupine in na domače 
naravne resurse, le v manjši meri pa na povečani delež doma- 
čega znanja, lastne tehnologije in rezultatov domačega razi- 
skovalnega dela. Zato bo potrebno v razvojnem instrumen- 
tariju za vlaganja z večjim deležem domačega znanja name- 
niti večje razvojne vzpodbude oziroma izvršiti prevrednotenje 
dosedanjega izvozno-uvoznega instrumentarija. To toliko 
bolj, ker je v razvitem svetu čedalje bolj prisotna absolutna 
kontrola tehnologije z izplačevanjem visokih nadomestil za 
njeno uporabo. Programska izhodišča za prehod v tehnolo- 
ško zahtevnejšo proizvodnjo so vse bolj nujnost slovenskega 
gospodarstva. Pripravlja jih Gospodarska zbornica Slovenije. 

Prednost naložbam, ki vplivajo na zboljšanje plačilne bi- 
lance in to zlasti s povečanjem izvoza in ob višji produktivno- 
sti dela, je navzoča v poslovni politiki bank. Ob sedanjih 
razmerjih pokritosti uvoza z izvozom je zato vse bolj po- 
membna usmerjenost bank v dajanje prednosti tistim področ- 
jem predelovalne industrije, ki z rekonstrukcijo in moderniza- 
cijo proizvodnje prispevajo k trajnemu večanju deviznih pri- 
hodkov. To pa je možno le ob znatno izboljšani učinkovitosti 
uporabe družbenih sredstev, ki se začne v skrbnih predin- 
vesticijskih pripravah, zlasti pa še oceni absorbcijske sposob- 
nosti tujega in domačega trga. 

2.7. Konec preteklega leta je bil ukinjen zakon o obveznem 
evidentiranju nameravanih investicij- Skupščina je namreč 
sprejela obrazložitev predlagatelja ZIS, da so dozoreli pogoji, 
ki tudi vsklajevanje nameravanih investicij prepuščajo nor- 
mam zakona o združenem delu in zakona o sistemu druž- 
benega planiranja. Z ukinitvijo zakona je tako prenehal delo- 
vati mehanizem vsklajevanja evidentiranih investicijskih na- 
mer v okviru republiških, pokrajinskih in zvezne gospodarske 
zbornice. 

Čeprav statistika po krajši prekinitvi nadaljuje s podpisom 
evidentiranih investicijskih namer, bo zlasti na področju me- 
drepubliškega vsklajevanja investicijskih namer, ki ne sodijo v 
dejavnosti skupnega pomena, čutiti v prehodnem obdobju 
vse do praktične aplikacije zakonskih norm določeno praz- 
nino. S tem pa je podana tudi bojazen, da učinkovitost druž- 
benih sredstev sedaj ni zagotovljena na sicer enotnem jugo- 
slovanskem tržišču. Kaj ukreniti v prehodnem obdobju? 

V okviru SR Slovenije je v pripravi ustrezen samoupravni 
sporazum med temeljnimi bankami, združeno banko in Go- 
spodarsko zbornico Slovenije za sodelovanje na področju 
vsklajevanja investicijskih namer v vseh primerih, ko v bankah 
ugotove potrebo po vsklajevanju investicijske aktivnosti glede 
na sprejete razvojne kriterije/0 Zlasti banke bodo po dogo- 
voru o uresničevanju srednjeročnih planov za leto 1978 
izboljšale ocenjevanje razvojnih programov, dajale dopol- 
nilne in spremljevalne predloge ter vključevale in predlagale 
možnosti za uresničevanje razvojnih programov na podlagi 
dohodkovnih odnosov, pa tudi prevzele, delno ali popolno, 
organizacijo zagotavljanja finančnih sredstev na podlagi do- 
mačih ali tujih naložb, seveda v primeru vsklajene in dohod- 
kovno uspešne investicije, ki temelji na skrbno proučenem 
domačem in tujem marketingu. Proučevanje domačega trga 
seveda ni razumeti kot proučevanje slovenske absorbcijske 

,0 Prav tako bo nujno obnoviti informacije Gospodarske zbornice Slovenije o 
namerah investitorjev (tedensko ali štirinajstdnevno), ne pa čakati na polletne 
obdelave poročil INV-N, kot to določa odlok o statističnih raziskovanjih, po- 
membnih za vso državo, za obdobje 1978-1982. 
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sposobnosti, temveč jugoslovanske. Zato je vključitev v pro- 
ces vsklajevanja še drugih jugoslovanskih investitorjev, ki 
nameravajo vlagati v isto ali substituivno proizvodnjo - ob 
ustavnem načelu enotnosti jugoslovanskega trga - po- 
membno za družbeno učinkovitost vloženih sredstev. Za de- 
javnosti, ki so skupnega pomena za vso državo, je to vpraša- 
nje načeloma rešeno v večinoma že sprejetih dogovorih o 
temeljih plana posamezne dejavnosti, medtem ko ostaja za 
okrog 2/5 vseh planiranih vlaganj to vprašanje vsaj institu- 
cialno, z operativnim samoupravnim mehanizmom vsklajeva- 
nja, še vedno odprto. To situacijo delno izboljšujejo na neka- 
terih področjih sozd oziroma planskoposlovne skupnosti, 
vendar tudi te le redko posegajo izven republiških meja. Vsaj 
tako je soditi po skoraj zanemarljivem deležu medrepu- 
bliškega pretakanja združevanja sredstev izven prispevkov, ki 
gre manj razvitim republikam in SAP Kosovu. 

2.8. Narodnogospodarska učinkovitost investicij v osnovna 
sredstva, ki se običajno meri z marginalnim kapitalnim koefi- 
cientom11 in teoretično pripisuje spremembo gospodarske 
aktivnosti samo enemu produkcijskemu tvorcu, opozarja s 
svojim poslabšanjem na vrsto pomanjkljivosti v vseh fazah 
investicijske aktivnosti, tj. v pripravi, sprejemanju in realizaciji 
investicijskih projektov. Zlasti v obdobju preseganja investi- 
cijskega popraševanja nad stvarnimi možnostmi še posebno 
izstopa slaba predinvesticijska priprava, sektorsko ali regio- 
nalno pobarvan pristop in neprimerno uporabljen sistem in- 
vesticijskih kriterijev za ovrednotenje investicijskih progra- 
mov z družbenega vidika, kar vse zmanjšuje narodnogo- 
spodarsko učinkovitost družbenih sredstev.12 

Poleg že orisanih vzrokov za zamude pri pripravi in izvaja- 
nju investicij pri podpisnikih dogovora o temeljih plana je 
potrebno pri razlagi poslabšanja učinkovitosti investicij upo- 
števati še naraščajočo udeležbo vlaganj za ureditev zemljišča, 
izgradnjo komunalne, ožje prometne infrastrukture, objektov 
družbene infrastrukture . minimalna metodologija za izdelavo 
investicijskih programov. To vsekakor vpliva na visoko ude- 
ležbo gradbenih stroškov v tehnični strukturi investicij zlasti 
še v primerjavi z investitorji nekaterih razvitih industrijskih 
dežel, kjer pa je oprema zastopana v višjem razmerju. V naših 
pogojih bi izgradnja družbene infrastrukture, terminsko 
vsklajena z vlaganji v neposredno proizvodnjo, vsekakor v 
znatni meri prispevala k povečanju prirasta družbenega proiz- 
voda in bi s tem tudi ekonomsko opravičevala povečano 
predračunsko vrednost zaradi problemov pri zagotavljanju 
investicijskih sredstev in tako nastajajo »okleščeni« objekti, ki 
zažive s celotno infrastrukturo znatno kasneje od predvidenih 
rokov. Razumljivo, vsaj v prvih letih, z znatno manjšo ekono- 
miko od predvidene, pri nekaterih pa tudi s pripravo sanacije. 
Nadalje kažejo izkušnje, da so tehnično-tehnološki vidiki do- 
kumentirani relativno dobro, da pa je analiza izvoza surovin, 
trga, lokacije in že omenjene infrastrukture pomanjkljiva. Ve- 
liko prekoračitev rokov izgradnje pa je pogojeno s po- 
manjkljivo fazno izvedbo projektov. 

Zmanjšanje učinkovitosti investicij opozarja tudi na pro- 
bleme, ki nastajajo v določenem obdobju v primeru zmanj- 
ševanja deleža investicij v predelovalno industrijo in njeno 
modernizacijo. V kratkem obdobju izvrševati zaostanke vla- 

ganj v infrastrukturo iz prejšnjih planov in skrbeti istočasno za 
njeno kontinuiteto, še posebej zahteva dosleden selekcioni- 
ran izbor razvoja predelovalnih zmogljivosti v skladu z ra- 
zvojnimi kriteriji in strokovno delo pri pripravi investicijske 
dokumentacije. 

2.9. Globalna ocena možnosti za izpolnitev nalog druž- 
benega plana na področju investicij do leta 1980 in ocena 
podaljšanj rokov ali spremembe programov. 

Letošnja nominalna izplačila investicij v osnovna sredstva 
kažejo v prvih mesecih visoke stopnje rasti, ki so delno po- 
sledica tudi lanskih upadajočih stopenj v začetku leta. Vseka- 
kor bo do konca leta 1978 ta rast izplačil znatno zmanjšana in 
bi v primeru uresničevanja 7,5% realnega porasta gospodar- 
skih investicij v osnovna sredstva izvršili okrog 58% vseh 
tovrstnih planiranih vlaganj. Ta dinamika zaostaja za prvotno 
triletno13 planirano dinamiko za dobrih 5 poenov. 

Čeprav je za leto 1979 na podlagi letošnjih prvih mesecev 
zelo nehvaležno napovedovati tako fleksibilno postavko v 
dekompoziciji družbenega proizvoda, govori več indikacij v 
prid znatnega zmanjšanja stopnje rasti investicij v osnovna 
sredstva, ki ne bi presegla 4 poenov na ocenjeni nivo v letu 
1978. V pogojih pričakovane nižje monetarne likvidnosti, 
zmanjšanega dodatnega zadolževanja v tujini in na tržišču 
razvitih zapadnih dežel povečanega »neoprotektionizma«1,1 

bo predvidoma ovirana tudi gradnja že potekajočih 2953 
objektov15 (s predračunsko vrednostjo 73 mlrd din), ker bo 
obdržanje izvoza na teh tržiščih ali iskanje substitucije na 
novih terjalo dodatni odliv sicer akumulaciji namenjenih sred- 
stev. Proces novo vstopajočih objektov sicer številčno ne 
kaže upadanja, pač pa je bolj značilna občutno zmanjšana 
predračunska vrednost prvič prijavljenih investicij. Nadaljeva- 
nje tega procesa v leto 1979 utegne sicer ob dobro organizi- 
rani predinvesticijski pripravi projektov povečati družbeno 
učinkovitost novih naložb, vendar ostaja hitrejše aktiviranje 
tudi več let potekajočih gradenj Zlasti v dejavnostih, ki so 
skupnega pomena, torišče za dodatne ukrepe in odgovor- 
nejše ravnanje vseh nosilcev investicijskih odločitev. 

Izpolnitev letošnje načrtovane realne rasti investicij pa bi 
kljub ocenjenemu skromnemu porastu v letu 1979 ustvarila v 
letu 1980 vse pogoje za izpolnitev planiranega obsega investi- 
cij, saj bi bilo potrebno v zadnjem letu doseči le nivo povpreč- 
nega letnega planiranega obsega iz obdobja 1976-1980. Le- 
tošnja rast investicij ima svoje omejitve zlasti v previsokih 
tendencah vlaganj v zaloge prelivanju narodnega dohodka v 
inozemstvo, da se obdrži izvoz na področju razvitih zapadnih 
dežel in v omejenih možnostih novega zadolževanja v tujini. 
Vendar bilanca predvidenega obsega sredstev za reproduk- 
cijo v letu 197816 kaže, da ob normalni gospodarski aktivnosti 
in ne previsokih podražitvah, začrtana rast vseh vlaganj ne bo 
prizadeta. 

Situacija po posameznih področjih, zlasti pa pri dejavnostih 
skupnega pomena pri uresničevanju razvojne politike pa je 
manj ugodna in bo treba poiskati ustrezne rešitve. To obrav- 
navajo posamezna poglavja, ki podrobneje poročajo o izvrše- 
vanju nalog iz dogovora o temeljih plana. 

:1 Istodobni marginalni kapitalni koeficient pove, koliko enot gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva je bilo potrebno za eno enoto povečanja druž- 
benega proizvoda. Običajno uporabljamo koeficient z enoletnim odlogom, pred- 
postavljamo namreč zaostanek delovanja investicij na družbeni proizvod. V letih 
1971-1975 je znašal 2,6 v letih 1976-1977 4,5, medtem ko je srednjeročni plan v 
obdobju 1976-1980 računal na 3,1, zvezni pa še na nekoliko ugodnejši koeficient 
kljub relativno večji udeležbi kapitalnointenzivnih panog. Seveda se planska 
obdobja ne pokrivajo z investicijskimi cikli, ki so metodološko pravilna ocena za 
merjenje kapitalnega koeficienta, zato ima tudi enoletno ali dvoletno računanje 
koeficientov omejeno vrednost, zlasti pa še v manjšem gospodarskem prostoru, 
kjer so nesorazmerja med vlaganji in prirasti družbenega proizvoda še bolj 
izrazita. To globalno poslabšanje je utemeljeno s spremembami v sektorski 
strukturi investicij z visoko udeležbo kapitalno intenzivnih panog - ob izločitvi 
gospodarske infrastrukture znaša istodobni koeficient v prvih dveh letih 3,2 v 
primerjavi s planiranim 2,1 iz celotnega planskega obdobja. Merjenje sektorske 
učinkovitosti vloženih sredstev gospodarske infrastrukture pa je potrebno pre- 
sojati s posebnimi merili, saj ima tu zanesljivost oskrbe s proizvodi oziroma 
storitvami primarno mesto. S tem pa ni rečeno, da ni potrebno iskati optimalne 
variante glede na obseg vloženih sredstev. 

Nadaljnji pomembnejši vzroki za poslabšanje marginalne učinkovitosti in- 
vesticij so tehnična struktura investicij z upadajočim deležem opreme, zlasti še 
v predelovalni industriji, ki v kratkem obdobju najbolj povečuje družbeni proiz- 
vod ter podaljšanje aktivizacijske dobe oziroma trajanjem investicijske izgrad- 
nje. 

:: Podrobneje v gradivu Zavoda: Analiza izvajanja politike razširjene repro- 
dukcije, oktober 1977, stran 8-10 in 20-21. 

13 Kako pomembno je v letošnjem letu ohraniti načrtovano realno rast in- 
vesticij v osnovna sredstva, nam pokaže fiktivni izračun realne stopnje rasti 
investicij, ki bi bila potrebna v letu 1980, da bi izpolnili planirana vlaganja v 
osnovna sredstva gospodarstva. Ob predpostavki izvršitve nivoja investicij v 
letošnjem letu zgolj na lanskem realnem nivoju in ob predpostavki orientacij- 
skega porasta gospodarskih investicij v letu 1979 le za 3,5% (predvsem zaradi 
povečanja »neoprotekcionizma« zapadnih industrijskih držav in pričakovanega 
povečanja plačilno-bilančnega deficita v letu 1979) bi namreč morali za dosego 
planiranih 87,6 mlrd. din gospodarskih investicij doseči kar 16/-no rast v letu 
1980. Takšnega realnega porasta pa nam ne dovoljuje ne tehnično-strokovna 
investicijska absorbcija ne realna možnost domače in tuje akumulacije. 
" Medtem, ko je bil protekcionizem posameznih držav v zgodovini ekonom- 

ske misli le začasni pojav in dolgoročno ni negiral ideje svobodne mednarodne 
menjave, pa je danes pojav »neoprotekcionizma« spremljan z občutnimi in 
sistematičnimi prelivanji vrednosti znotraj razvitih gospodarstev, kar občuti tudi 
mednarodna menjava. Će so interesi gospodarske strukture, ki jo podpira 
intervencionizem, prizadeti z mednarodno menjavo, si neoprotekcionizem regu- 
lira takšno širino mednarodne menjave, ki ustreza glavnim ciljem njegove 
politike (vzdrževanje zaposlenosti, rasti, preprečevanje prekomerne inflacije 
itd). 

,r' Po popisu objektov 30. 9. 1977, SDK. 
,c Podrobneje v Analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije v poglavju 

»Pridobivanje in razporejanje celotnega prihodka in ocena skladnosti tokov 
družbene reprodukcije in akumulacijska sposobnost združenega dela«. 
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3. ENERGETIKA 
Na področju energetike se program izvajanja dogovorjenih 

nalog zadovoljivo uresničuje, saj prehaja gradnja večine po- 
membnejših objektov v zaključno fazo, hkrati pa vse bolj 
stopajo v ospredje vprašanja, vezana na proizvodnjo in pre- 
skrbo z nafto in njenimi derivati. 

Kljub temu, da se izgradnja elektroenergetskih objektov ne 
odvija povsem po predvideni dinamiki, ni bila v prvih dveh 
letih tega petletja ogrožena preskrba z električno energijo. 
Tudi doseženo stanje v izgradnji elektroenergetskih objektov 
in možnost dokončanja večine objektov do leta 1980 v okviru 
razpoložljivih virov sredstev omogoča zanesljivo preskrbo do 
leta 1983, iz česar izhaja, da je bil srednjeročni plan izgradnje 
elektroenergetskih objektov nekoliko predimenzioniran. Na 
osnovi tega obstojajo prve ocene, da je pri rebalansu sred- 
njeročnega plana na tem področju možno prenesti dokon- 
čanje izgradnje dela distribucijskih in prenosnih objektov, 
Toplarne Ljubljana II,17 rudnika urana in tiste naložbe v pre- 
mogovnike, kjer se izgradnja še ni začela, na naslednje sred- 
njeročno obdobje. 

Z dvigom cen električne energije v začetku letošnjega leta 
in z uvedbo novega tarifnega sistema, ki bo bistveno vplival 
na racionalnejšo in bolj organizirano proizvodnjo in porabo 
električne energije, pa tudi na račun boljšega poslovanja bo 
po sedanjih ocenah v letu 1978 poslovalo elektrogospodar- 
stvo brez izgub. Letos lahko prvič po petnajstih letih proizve- 
demo več električne energije kot jo potrebujemo (za skoraj 
0,5 mrd KWh), kar je rezultat usmeritev in ukrepov, ki so bili 
sprejeti pred nekaj leti z željo, da se odpravijo strukturna 
nesorazmerja na tem področju. Zmanjšuje se poraba kori- 
ščene energije na enoto družbenega proizvoda, ki je delno 
posledica zaostajanja v razvoju proizvodnih kapacitet direkt- 
nih odjemalcev glede na planirani obseg, delno pa tudi rezul- 
tat racionalnejše potrošnje električne energije. 

V premogovnikih se investicije niso izvajale v predvidenem 
obsegu, vendar so bila odstopanja v okviru energetske bi- 
lance ter niso vplivala na preskrbo s premogom, saj so se 
občasno pojavljali celo viški drobnih vrst premoga. 

Na področju naftnoplinskega gospodarstva poteka izgrad- 
nja pomembnejših objektov kljub nekaterim manjšim zamu- 
dam retežno po programu sprejetem v Dogovoru o temeljih 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1976-80. 

Preskrba s tekočim naftnim plinom zlasti v preteklem zim- 
skem obdobju ni bila zadovoljiva. Pojavu pomanjkanja tega 
energetskega vira, ki se ppnavlja iz leta v leto je potrebno v 
letošnjem letu posvetiti vso pozornost na ta način, da se 
pospeši gradnja skladiščnih zmogljivosti tako pri dobaviteljih, 
kot tudi pri večjih porabnikih ter zagotovi koordiniran in 
enoten nastop slovenskih porabnikov in distributerjev. V do- 
ločeni meri bo vplivala na kvaliteto oskrbe z energijo in 
zmanjšala odvisnost od dobav tekočih goriv uvedba zemelj- 
skega plina; prve količine tega plina bodo na razpolago že v 
drugi polovici letošnjega leta. 

3.1. V elektroenergetiki se izgradnja objektov odvija pre- 
težno v okvirih sprejetega programa tako, da bo kljub nekate- 
rim kasnitvam pri izgradnji pomembnejših elektroenergetskih 
objektov do leta 1980 uresničen bistveni del sprejetih obvez iz 
dogovora o temeljih družbenega plana. 

V letu 1977 so bili vključeni v poizkusno obratovanje po- 
membni objekti kot Termoelektrarna Šoštanj IV, Hidroelek- 
trarna Fala - 8. agregat, Hidroelektrarna Moste-IV. agregat in 
večji del 380, 220 in 110 kV mreže s transformacijama v 
Ljubljani in Mariboru. Z ozirom na pogodbeni rok izgradnje 
(april 1979) je pri gradnji Nuklearne elektrarne Krško ugotov- 
ljena zamuda približno 8 mesecev. Zato dejanski rok začetka 
obratovanja - konec leta 1979 - verjetno ne bo prekoračen. 

Pri plinsko-parni elektrarnih'v Trbovljah, kjer so nekatera 
dela že v dvoletni kasnitvi je bil ob koncu leta 1977 sposoben 
za normalno obratovanje le agregat 1, agregat 2 pa bo sposo- 
ben šele ko bodo odpravljene napake na črpalkah. 

V letu 1978 bodo pričeli z rednim obratovanjem sledeči 
elektroenergetski objekti: Termoelektrarna Šoštanj IV, Sred- 
nja Drava II, Fala - 8. agregat in črpalna elektrarna M&šte IV. 
Skupna zmogljivost na novo aktiviranih objektov bo 550 MW 
in bodo v letošnjem letu proizvedli 2 milijardi kWh, Kar bo 

,7 Inštalirana moč Toplarne Ljubljana II. pomeni le4,5% celotne inštalirane 
moči vseh proizvodnih objektov, ki bodo zgrajeni v tem planskem obdobju. 

27% vse, v letu 1978 proizvodne električne energije. Obratuje 
že tudi 380 kV mreža, ki v celoti povezuje slovenski elektroe- 
nergetski sistem; v letošnjem letu se je povezala tudi z 
ostalimi republikami, s čemer je zagotovljena večja zanes- 
ljivost obratovanja slovenskega in jugoslovanskega elektroe- 
nergetskega sistema. 

Z vstopom že omenjenih novih elektroenergetskih objektov 
ter z dobavo električne energije iz termoelektrarne Tuzla V 
bodo pokrite vse potrebe po električni energiji do leta 1980, 
ko bo pričela obratovati Nuklearna elektrarna Krško. 

Zaradi občutnejših zamud pa ne bodo do leta 1980 zgrajeni 
vsi objekti, ki bi morali biti aktivirani še v tem srednjeročnem 
obdobju. Pri Toplarni Ljubljana II so odprta še vsa vprašanja, 
ki se tičejo gradnje, izbora in dobave opreme in financiranja, 
izdelan pa je investicijski program in razpisna ter lokacijska 
dokumentacija. Prenosni objekti in objekti distribucije 110 kV 
ne bodo v celoti realizirani zlasti zaradi neizdelanih projektov 
in ponekod pomanjkanja finančnih sredstev. Po predvideni 
dinamiki tudi ne bodo realizirani objekti kontinuitete, v prvi 
vrsti zaradi neizvršene optimizacije, nepopolne investicijske 
dokumentacije, kot tudi delnega pomanjkanja sredstev. Pri 
rudniku urana Žirovski vrh, je prestavljen rok pričetka redne 
proizvodnje celotnega obrata na drugo polovico leta 1981 
predvsem zaradi kasnitve izdelave dokumentacije, zahtev po 
varnejši in čistejši tehnologiji in precej večji investiciji kot je 
bilo planirano 1976. I. 

V prvih dveh letih srednjeročnega plana je bilo realizirano 
okoli 37% planiranih investicij v osnovna sredstva v elektro- 
gospodarstvu, pri čemer pa je izpadel pretežni del tujih sred- 
stev. Vključno z letom 1978 pa ocenjujemo, da bo celotna 
realizacija znašala okoli 60%. 

Znaten vpliv na uresničevanje nalog s področja razširjene 
reprodukcije ima tudi dejstvo, da v letih 1976 in 1977 cena 
električne energije še ni v celoti pokrivala stroška enostavne 
reprodukcije. Določen vpliva pa ima tudi zakon o zavarovanju 
plačil in zakon o zagotavljanju plačil za investicije, ker z 
garancijo že angažirana, vendar neporabljena sredstva ni 
možno uporabiti za drugo pogodbo pri istem ali drugem 
objektu, če se dejanska uporaba po prvi pogodbi ne odvija. 

Ker se izgradnja elektroenergetskih objektov ne odvija po 
predvideni dinamiki, dotok sredstev močno odstopa glede na 
predvidevanja po samoupravnem sporazumu, ker so bile pre- 
dračunske vrednosti podcenjene ter zaradi prenizko ocenjene 
letne eskalacijske stopnje podražitev je Interesna skupnost 
elektrogospodarstva skupaj z združenimi elektrogospodar- 
skimi organizacijami pristopila k rebalansu samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za financiranje graditve 
objektov po planu razvoja elektroenergetike za obdobje 
1976-1980.18 Menimo, daje bilo pri rebalansu srednjeročnega 
plana razvoja elektroenergetike smiselno izhajati iz načela, da 
je treba zagotoviti potrebno preskrbo z električno energijo do 
leta 1983, pri izgradnji objektov kontinuitete pa zagotoviti 
osnove za zanesljivo oskrbo z električno energijo tudi po tem 
obdobju.19 S tega vidika bo možno del izgradnje objektov 
predvidenih po samoupravnem sporazumu zamakniti po letu 
1980.20 

K hitrejšemu in boljšemu izpolnjevanju s planom dogovor- 
jenih nalog, bi vsekakor prispevala boljša organiziranost in 

53 Na podlagi analiz bi po oceni združenih elektrogospodarskih organizacij 
Slovenije bile potrebne naslednje spremembe: 

a) V srednjeročni plan se vključi graditev republiškega dispečerskega centra 
v Ljubljani in celotnega informativnega sistema. 

b) V sredneročnem planu se ažurirajo predračunske vrednosti objektov II. 
faze omrežja 380 kV, ki je pogojena tudi s kreditom Mednarodne panke za 
obnovo in razvoj. 

c) Po sprejetem programu razvoja do leta 1990 in 2000 je v obdobju do leta 
1980 potrebno definirati proizvodne objekte kontinuitete in v plan vnesti realne 
predračunske vrednosti in dinamiko na osnovi investicijske dokumentacije. 

d) Iz sredneročnega plana naj bi na predlog obeh REK črtali obveznost 
združevanja 50% amortizacije premogovnikov, ker jih potrebujejo za redno 
vzdrževanje. 

e) V srednjeročni plan se vključi graditev manjših objektov, dograditev po- 
slovnih prostorov EGS. 

f) Korigirati bo potrebno tudi del teksta glede na prilagoditev zakonu o 
združenem delu in organiziranosti elektrogospodarstva. 

g) Na novo je potrebno oceniti nekatere postavke dotoka domačih in tujih 
sredstev. 10 Po grobi oceni združenih elektrogospodarskih organizacij Slovenije bi za 
uresničenje po samoupravnem sporazumu do leta 1980 bilo potrebno dodatno 
združevanje sredstev v skupnem znesku okoli 3600 mio din. 

?0 V poštev za zamik izgradnje vsekakor pridejo Toplarna Ljubljana II, del 
prenostnih objektov, del distrubucijskih objektov in tiste naložbe v premogov- 
nike, kjer se izgradnja še ni začela. 
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usposobljenost investitorjev elektroenergetskih objektov, ki 
še vedno ni zadovoljiva, kar je razvidno iz ponavljajočih se 
vzrokov zamud. Zato naj bi v okviru sozd EGS in ISE nada- 
ljevali in končali postopek združevanja kadrov in in formirali 
ozd za kontrolo izvajanja izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov. Da se v bodoče izognemo subjektivnim vzrokom za- 
mud, kot so npr. občasno pomanjkanje gradbenega mate- 
riala, zamude pri dobavi nekatere domače opreme ter po- 
manjkanje delavcev določenih kvalifikacij pri projektiranju in 
izvajanju gradbenih in montažnih del, je potrebno, da se 
organizacije združenega dela s področja projektiranja, do- 
bave opreme ter izvajanja gradbenih in montažnih del še letos 
samoupravno sporazumejo o vključitvi v izgradnjo ener- 
getskih objektov ter s tem omogočijo realno planiranje iz- 
gradnje teh objektov, istočasno pa tudi njihovo dokončanje v 
postavljenih rokih. 

3.2. Slovensko elektrogospodarstvo je lansko leto zak- 
ljučilo z 237 milijoni dinarjev nepokrite izgube. 10% korekcija 
cene električne energije, izvršena v lanskem januarju, ni za- 
dostovala za pokritje stroškov enostavne reprodukcije. Manj- 
kajoča sredstva so bila zbrana z združevanjem prostih rezerv- 
nih sredstev in združevanjem neporabljene amortizacije pro- 
izvajalcev električne energije. 

ISE je združeno neporabljeno amortizacijo elektrogo- 
spodarstva nadomestila ozd iz elektrogospodarstva s sredstvi 
zbranimi na nizki napetosti. 

3.3. V okviru investicij v premogovništvo je treba izpostaviti 
uspešen zaključek sanacije potopljenega rudnika Kanižarica, 
ki je v drugem polletju lanskega leta že pričel s proizvodnjo. 

V rudniku lignita Velenje so bila zaradi poslabšanih rudar- 
sko-geoloških pogojev načrtovana investicijska dela zau- 
stavljena in preložena za 8 mesecev, vendar je bila v letu 1976 
in 1977 planirana proizvodnja lignita dosežena. Za nadaljeva- 
nje začetih del pa so postavljene strožje varnostne zahteve. 
Zaradi podobnih težav je tudi v REK Zasavje prišlo do spre- 
memb projektnih rešitev in nekajmesečnega podaljšanja roka 
izgradnje. 

V premogovnikih se investicije niso izvajale v predvidenem 
obsegu, vendar to ni vplivalo na preskrbo s premogom, saj so 
se občasno pojavljali celo viški drobnih vrst premoga zaradi 
prehoda industrijskih porabnikov s premoga na tekoča goriva 
pa tudi zaradi uvajanja mehanizacije pri pridobivanju 
premoga. 

Proizvodnja lignita in rjavega premoga bo letos okoli 4% 
višja od proizvodnje v lanskem letu, vendar za okoli 6% nižja 
od predvidevanj po srednjeročni bilanci 1976-1980. 

3.4. Pri gradnji in magistralnem plinovodnem sistemu za 
zemeljski plin v letu 1977, je bilo izvedenih okoli 60% del pri 
polaganju plinovodnih cevi, okoli 35% pri izgradnji mestnih 
omrežij in okoli 63% del pri izgradnji dispečerskega centra za 
zemeljski plin. Medtem ko gradnja na glavnih vodih, napre- 
duje po programu, pa dela na stranskih vodih, dela pri preč- 
kanju rek, gradnji mestnih omrežij ter nekaterih prejemnikov 
nekoliko zaostajajo za planom. Zamude pri izvajanju nekate- 
rih del jo predvsem zaradi korekture trase, neizkušenosti 
podizvajalcev del, kasnitve dobave cevi, uvoza opreme ter 
kasnitve pri izdelavi lokacijske dokumentacije. 

Zemeljski plin uvožen iz Sovjetske zveze bo na razpolago že 
sredi letošnjega leta. Dinamika izgradnje prevzemnih ob- 
jektov zemeljskega plina pa je v zaostajanju glede na pre- 
dvideno po planu in skrajni čas je že, da se uporabniki 
temeljito pripravijo na prevzem tega plina. Nepravočasno 
vključevanje uporabnikov na predviden obseg koriščenja 
plina lahko povzroči izdatno višje cene plina, saj bo treba za 
manjši odjem plina glede na dogovorjeno dinamiko dobavi iz 
ZSSR plačati penale in vse transportne stroške ne glede na 
manjše pretoke zemeljskega plina, če pravočasno ne dose- 
žemo ustreznih pogodbenih dopolnitev. 

Čeprav potekajo investicijska vlaganja v naftno-plinsko go- 
spodarstvo v predvidenih okvirih so spričo visokega deleža v 
potrošnji energije v SR Sloveniji (ca. 47%), odvisnosti od 
uvoza in njenega pomena za nadaljnji razvoj gospodarstva, 
vse bolj v ospredju problemi, ki so posledica odločitev na tem 
področju. Le-ti se kažejo zlasti v nezanesljivi preskrbi z neka- 
terimi naftnimi derivati, visokih stroških nezadovoljivi organi- 
ziranosti združenega dela in v težavah, ki so v zvezi s koor- 
dinacijo in intenziteto izvajanja dogovorjenih nalog. 

V tozd INA - Lendava je v pripravljalni fazi izgradnja rafine- 
rije nafte s kapaciteto 2 mio ton, po dogovoru pa naj bi 

povečali zmogljivosti rafinerije od 600 tisoč ton na 1200 tisoč 
ton do leta 1981. V zvezi s to spremembo INA - Lendava ni 
dala pobude za spremembo obveznosti v dogovoru. Program 
izgradnje bo treba ponovno preveriti, ne le z vidika obsega 
zmogljivosti, temveč tudi zaradi močnega povečevanja pre- 
dračunske vrednosti, skoraj popolnega izpada lastnih in 
bančnih sredstev in večjega dela tujih kreditov. 

V okviru kontinuitete naftnega gospodarstva se predvideva 
izgradnja energetske cone v Kopru,ki naj bi se pričela v letu 
1979. Glede na sedanje stanje tega projekta bodo posamezne 
faze izgradnje kasnile okoli 2 leti. 

V letu 1977 je začel v Plinarni Ljubljana obratovati rezer- 
voarski prostor za tekoči naftni plin, ki je bil zgrajen že v 
jeseni leta 1976. Z izgradnjo te kapacitete seje rezervoarski 
prostor v tej plinarni povečal od prejšnjih 600 m1 na 2100 nT, 
kar zadostuje za kritje enomesečnih potreb, je pa še vedno 
nezadostno. To se je pokazalo v letošnji krizi. Dodatna razširi- 
tev skladišč v Ljubljani je predvidena po letu 1980. Gradnja 
skladiščnih prostorov za tekoče naftne derivate v Mariboru in 
Celju je v letu 1977 napredovala v okviru predvidevanj. V letu 
1978 se predvideva pričetek obratovanja celotnega skladišča 
v Mariboru in I. faza skadiščnih prostorov v Celju. Celotna 
investicija vseh skladiščnih in rezervoarskih objektov v SR 
Sloveniji znaša 394 mio din, od česar je bilo v letih 1976 in 
1977 porabljenih 220 mio din, preostalih 174 mio din pa bo 
investitor vložil do začetka obratovanja teh zmogljivosti. 

Poslovanje dejavnosti s področja naftnih derivatov je bilo v 
letu 1977 slabše kot leto poprej. Vzrok za io je izenačitev cen 
domače nafte z uvozno, ukinitev egalizacijskega sklada in 
neadekvatna korekcija cen derivatov. Posebno slaba je situa- 
cija v rafineriji Lendava, ki ob izgubi razpolaga za potrebe 
investicij le z minimalno amortizacijo. Podobno je stanje pri 
distributerjih naftnih derivatov. 

Boljši oskrbi s tekočim naftnim plinom bo potrebno v letoš- 
njem letu posvetiti pravočasno vso pozornost. V ta namen je 
nujno potrebno pospešiti gradnjo in povečanje skadiščnih 
zmogljivosti tako pri dobaviteljih, kot tudi pri porabnikih ter 
istočasno zagotoviti koordiniran in enoten pristop slovenskih 
porabnikov in distrubuterjev, ko nastopajo in se dogovarjajo z' 
glavnimi dobavitelji. V samoupravnih sporazumih z dobavitelji 
derivatov je poleg dolgoročnih garancij za dobavo potrebno 
doseči povezavo na novih dohodkovnih osnovah. 

Interesna skupnost za nafto in plin, še posebej poslovna 
skupnost za garifikacijo, bi se morali intenzivno angažirati pri 
reševanju vseh še odprtih problemov v zvezi s prevzemom 
zemeljskega plina. Obe samoupravni interesni skupnosti s 
področja energetike naj bi temeljito proučili ~vpliv uvedbe 
zemeljskega plina na porabo električne energije in tekočih 
goriv. 

S samoupravnim sporazumom, ki ga bo nujno pripraviti še v 
prvi polovici tega leta, bo treba opredeliti naloge in potrebna 
sredstva ter prioritetni red raziskav ležišč premoga, nafte, 
zemeljskega plina, uranove rude ter geotermalne energije. 

Poraba tekočih goriv bo v letu 1978 za 1% večja, poraba 
kurilnih olj pa za 1% manjša od porabe v letu 1977. Relativno 
majhen porast porabe tekočih goriv bo dosežen predvsem z 
uvedbo zemeljskega plina v drugem polletju letošnjega leta. 
Poraba tekočih in plinastih goriv skupaj pa bo v letošnjem letu 
v primerjavi z letom 1977 porasla za 4%, kar je še vedno za 
1,6% nižje od predvidevanj srednjeročne bilance. 

4. PROMETNA INFRASTRUKTURA 
Izvajanje nalog na področju prometne infrastrukture je v 

precejšnjem zaostanku glede na načrtovano dinamiko izgrad- 
nje. Zaostajanje je najbolj občutno na področju cestnih novo- 
gradenj, kjer se vse naloge iz dogovora o temeljih plana SRS 
ne bodo mogle uresničiti do konca tega petletja Znatno 
zaostaja tudi izgradnja in modernizacija železniške infrastruk- 
ture, vendar bi bilo še možno do leta 1980 nadoknaditi dose- 
danje zakasnitve, kolikor bi razpolagali s tujimi posojili. Tudi v 

Energetska cona v Kopru bo vključevala naslednje objekte: 
- rafinerijo nafte z začetno kapaciteto 4 mio ton surove nafte, 
- terminal za sprejem skladiščenje in opremo naftnih derivatov in petroke- 

mijskih proizvodov, 
- terminal za utekočinjeni zemeljski in naftni plin. 
- termoelektrarno-toplarno s predvideno močjo 320 MW. 
- druge objekte s področja anorganske in organske petrokemične industrije, 

ki jih utemeljuje energetska ali surovinska odvisnost od proizvodnje rafinerije. 
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Luki Koper je realizacija vlaganj daleč pod predvideno, zaradi 
doslej zelo slabega gospodarskega položaja te delovne or- 
ganizacije. Obstajajo pa realni izgledi, da se z uresničevanjem 
že sprejetega sanacijskega programa Luke dogovorjene na- 
loge v tem planskem obdobju uresničijo. Na področju PTT 
prometa poteka sicer izgradnja pomembnejših objektov brez 
daljših zamud, vendar bo dokončna izvršitev sprejetih nalog 
možna le s spremenjeno strukturo virov financiranja na račun 
večjega deleža domačih kreditov, predvsem zaradi neure- 
sničenega združevanja sredstev, ki so ga članice samo- 
upravne interesne skupnosti za PTT promet predvidele v 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana. V letališki infra- 
strukturi pa močno zaostaja izvrševanje nalog predvsem za- 
radi samoupravne neorganiziranosti na tem področju, kar ima 
med drugim za posledico necelovito rešen sistem združeva- 
nja sredstev in dela. 

4.1. Pri uresničevanju programa razvoja železniških zmog- 
ljivosti za obdobje 1976-1980, v letih 1976 in 1977 niso bila 
dosežena z družbenim planom predvidena gibanja. Predvsem 
so v teh letih praktično izpadla sredstva iz tujih kreditov. 
Združena sredstva članov SIS za železniški in luški promet pa 
so šele konec leta 1977 začela normalno pritekati. Tako je bilo 
v letih 1976 in 1977 po oceni SIS za železniški in luški promet 
zbranih manj kot 40% sredstev predvidenih po dinamiki ure- 
sničevanja programa razvoja na osnovi samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana razvoja železniških zmogljivosti. Po- 
leg tega je bilo še od teh sredstev porabljenih le okrog 65% za 
naložbe načrtovane v tem srednjeročnem obdobju, ostanek 
pa za dokončanje naložb iz prejšnjega razdobja. Tako slabi 
rezultati so posledica predvsem neugodnih gibanj združeva- 
nja in porabe sredstev v prvem letu, medtem ko se je v letu 
1977 položaj že bistveno izboljšal. V letu 1977 je skupna 
realizacija vseh investicij znašala 1347 mio din, od česar je 
bilo uporabljeno 647 mio din za naložbe iz programa za 
obdobje 1976-1980. Glavni vzroki zastojev in zamud ^ letu 
1977 pa niso bili le pomanjkljiva finančna sredstva, ampak 
tudi zamude pri izdelavi izvedbenih projektov, posebno za 
signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, dol- 
gotrajni postopki in dogovarjanja za pridobitev zemljišč in 
razčiščevanje problemov urbanizma, postopki za pridobitev 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posamezne objekte, 
zastoji v izdaji uvoznih soglasij ter počasno izvajanje del 
izvajalcev po že sklenjenih pogodbah, kjer posebno kasni 
domači izvajalec pri montaži signalno varnostnih in teleko- 
munikacijskih naprav. Glede finančnih sredstev pa je v prvi 
vrsti treba izpostaviti izpad sredstev iz naslova načrtovanih 
tujih kreditov in zakasnela odobritev domačih finančnih 
posojil. 

V letu 1977 se je nadaljevala modernizacija magistrale Jese- 
nice-Dobova, kjer je bil dograjen avtomatski progovni blok na 
odseku Jesenice-Ljubljana in se letos končuje ranžirna po- 
staja Zalog ter bo tako odpravljeno eno ključnih ozkih grl, 
modernizacija proge šentiljKoper, kjer je bila končana pot- 
niška postaja v Mariboru in so začela dela na koprski postaji, 
končana je bila prva faza rekonstrukcije postaje Sežana in 
pripravljena dokumentacija za drugo fazo ter prva faza mo- 
dernizacije centralnih delavnic Ljubljana-Moste. V letu 1978 
se nadaljuje modernizacija magistralnih prog Jesenice-Do- 
bova in Sentilj-Koper ter modernizacija in remonti na ostalih 
progah. Pričeli bodo remonti na progi Pragersko-Središče. 
Gradila se bo prva etapa kontejnerskega terminala v Ljubljani, 
povečane bodo zmogljivosti centralnih delavnic v Ljubljani in 
gradila se bo druga faza postaje v Sežani. 

Leto 1977 je bilo glede ustvarjanja pogojev za nadaljnji 
razvoj železniškega gospodarstva zelo pomembno. Doseženi 
so bili pomembni uspehi pri samoupravnem organiziranju v 
okviru SIS za železniški in luški promet in pri bolj učinkovitem 
delovanju SIS pri reševanju gospodarskih problemov. ŽTP 
Ljubljana je prvič po vojni uspelo pomembnejše povečati 
obseg dela v notranjem prometu (8,6%) in so se tudi relativno 
zmanjšali stroški poslovanja, predvsem zaradi boljše organi- 
zacije dela in racionalizacije poslovanja. Okrepilo se je sode- 
lovanje z uporabniki v okviru SIS za železniški in luški promet 
pri graditvi industrijskih tirov. Sklenjena je bila vrsta neposre- 
dnih dogovorov s poslovnimi partnerji za prevoz njihovega 
blaga. Močno je porasel obseg dela s paletami. Izboljšala se je 
tudi kakovost opravljenega dela. Vendar pa je v mednaro- 
dnem prometu obseg dela precej nazadoval, predvsem zaradi 
izpada tranzitnega prevoza preko luke Koper, zaradi izpada 
prevoza železove rude za avstrijske železarne in tudi zaradi 

konkurence vzhodnoevrospkih prevoznih poti. Izpad dela v 
mednarodnem blagovnem prevozu pa je ŽTP Ljubljana 
uspelo nadomestiti s povečanim prevozom v notranjem 
prometu. 

Glede na tako izboljšan gospodarski položaj železnice in 
glede na boljšo samoupravno organiziranost in učinkovitost 
železniškega gospodarstva, je realno pričakovati, da bo do 
konca srednjeročnega obdobja še mogoče nadoknaditi zao- 
stanek pri izpolnjevanju načrtovanega razvoja železniških 
zmogljivosti, kar pa je vezano predvsem na predviden dotok 
tujih posojil in odpravo drugih pomembnih vzrokov zamud. 
Ugodnejše možnosti za izvršitev plana so tudi v že zagotov- 
ljenih domačih kreditih. 

4.2. V prvih dveh letih izvajanja družbenega plana je Luka 
Koper močno zaostala v izgradnji svoje infrastrukture. V letu 
1977 je bilo od načrtovanih investicij v znesku okrog 222 mio 
din realiziranih manj kot polovica naložb. Podobno neugoden 
položaj je bil tudi v letu 1976. Takšna gibanja so v tesni zvezi s 
slabim poslovanjem Luke v prvih dveh letih tega srednjeroč- 
nega obdobja, pa tudi z delnim izpadom predvidenih finanč- 
nih sredstev za naložbe. V letu 1977 so bili doseženi izredno 
slabi poslovni rezultati. Pretovorjenega je bilo za 10 odstotkov 
manj blaga kot leto poprej. Med najpommbnejše vzornike za 
tako stanje je šteti: sorazmerno majhna vlaganja/hiter razvoj 
luke Bar in Ploče, ter manjše ugodnosti, ki jih Luka Koper 
nudi uporabnikom svojih storitev zaradi neenotnega nastopa 
vseh izvajalcev prometnih storitev. Na podlagi temeljitih ana- 
liz je bil izdelan in sprejet program ukrepov za sanacijo 
gospodarskega položaja Luke. Izgubo v znesku okrog 54 mio 
din v letu 1977 bo Luka deloma pokrila iz lastnih skladov, večji 
del (okrog 39 mio din) pa predvidoma iz sklada skupnih 
rezerv. Sanacijski program med drugim tudi predvideva v letu 
1978 pokritje primanjkljaja v investicijski bilanci za leto 1977, 
v znesku 37 mio din in pokritje potreb po obratnih sredstvih v 
višini 2 mio din. Izvedba omenjenega sanacijskega načrta je 
osnovni pogoj za uresničitev nalog sprejetih v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SRS. 

V letu 1977 je bilo za naložbe v luško infrastruktoro porab- 
ljenih le okrog 70 mio din in sicer za izgradnjo platoja za 
kontejnerje, za komunalno urejanje in nasipavanje površin, 
nakup kontejnerskega dvigala in 100-tonske tirne tehtnice, za 
izkop bazena III in druge manjše naložbe. Od večjih naložb, 
načrtovanih v letu 1977 niso bila izvršena dela za kontejnerski 
terminal, za izgradnjo skladišč z dobavo opreme za generalno 
blago ter vsa zaključna dela na hladilnici, ni se tudi nada- 
ljevala izgradnja železniških tirov. Za sanacijo gospodarskega 
položaja Luke Koper je treba v letu 1978 vložiti v izgradnjo 
luške infrastrukture okrog 200 mio din. Predvsem je treba 
podaljšati obalo za razsute tovore, zgraditi Ro-Ro obalo v 
bazenu III, sanirati staro obalo, komunalno urediti kontejner- 
ski terminal in druge manipulativne površine. 

4.3 Na področju cestne infrastrukture so dela pri pomemb- 
nejših objektih v naslednjih fazah: Avtocesta Dolgi mo- 
st-Vrhnika: dela so v teku. Ljubljanska obvoznica Crnuče- 
-Dolgi most-Rudnik-Škofljica: odsek Celovška cesta-Dolgi 
most bo sofinancirala Mednarodna banka za obnovo in razvoj 
in bodo stekla dela jeseni 1978, za odsek Dolgi most-Rudnik 
pa obstaja realna možnost pridobitve tujega posojila od 
Evropske investicijske banke in bi lahko dela začela v letu 
1979. Karlovški most: dela so v teku, vendar kasnijo. Predor 
Karavanke: predviden je začetek gradnje v letu 1978, niso pa 
še zagotovljena vsa potrebna sredstva. Mestni del hitre ceste 
skozi Maribor: gradnja se bo pričela v letošnjem letu. Mejni 
prehod Šentilj: rekonstrukcija se bo začela v letu 1978. Magi- 
stralna cesta skozi Celje: glede na obstoječe vire sredstev ni 
realnih možnosti, da bi izgradnja stekla pred letom 1980. 
Obalna cesta: otvoritev del na semedelski vpadnici pri Kopru 
je bila lani konec leta, nadaljevalna dela pa še niso stekla 
zaradi težav s projektno dokumentacijo. 

Od objektov cestne infrastrukture, ki jih navaja osimski 
sporazum in so tudi načrtovani v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana je stanje naslednje. Mejni prehod Vrtojba: iz- 
delan je glavni projekt ceste od meje do priključka na cesto 
Nova Gorica-Sežana in izdano lokacijsko dovoljenje, oprav- 
ljen je odkup zemljišč, izdelan je glavni projekt mejnega 
platoja in objektov na njem, (sporno je vprašanje financiranja 
komunalne in cestne infrastrukture na mejnem platoju), prva 
etapa izgradnje mejnega platoja bo stekla v drugi polovici 
tega leta. Odsek Kambre Sko-Livek: v posebni mešani jugo- 
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slovansko-italijanski komisiji so dogovorjeni idejni načrti, ko- 
ličine in cene gradbenih del za približno 4,5 km dolg pas 
prestavljene ceste po jugoslovanskem ozemlju, lokacijski po- 
stopek in odkup zemljišč so v teku, z deli se bo pričelo v drugi 
polovici tega leta in bodo predvidoma gotova v letu 1979, 
stroške te gradnje nosi Italija. Cestna povezava Solkan-Gori- 
ška Brda: v posebni mešani jugoslovansko-italijanski komisiji 
je potrjen idejni načrt te cestne povezave za del, ki poteka 
preko italijanskega ozemlja, določena je trasa, ki je ugodnejša 
od v Sporazumih opredeljene »indikativne« trase, za približno 
5 km dolge priključke na cesto, ki jo bodo zgradili Italijani 
preko svojega ozemlja in za svoj račun ter dali v uporabo 
Jugoslaviji, so v delu idejni projekti, kar velja tudi za pripada- 
joči most čez Sočo pri Solkanu. 

Osimski sporazum obsega poleg teh del še izgradnjo: 
a) ceste Nova Gorica-Razdrto, 'za katero je izdelan glavni 

projekt, ceste na odseku Gorica-Sela in idejni projekt za 
odsek Sela-Razdrto. Gradnja pa je odvisna od pridobitve tujih 
posojil. 

b) za cestno zvezo Trst-Kozina-Rupa-Reka doslej še ni 
vsklajeno stališče med SRS in SRH glede njenega bodočega 
standarda. SR Hrvatska predlaga izvedbo avtoceste, Repu- 
bliška skupnost za ceste pa ima v 5-letnem planu le rekon- 
strukcijo vozišča na posameznih cestnih odsekih. 

Za v dogovoru o temeljih družbenega plana SRS pogojno 
predvideno gradnjo cest na odsekih Razdrto-Fernetiči, Na- 
klo-Ljubljana, Dolgi most-Škofljica, Selo-Nova Gorica in za 
gradnjo dodatnih počasnih pasov na cesti Ljubljana-Višnja 
gora, v tem času še niso zagotovljena finančna sredstva. 

Po oceni Republiške skupnosti za ceste bo do leta 1980 na 
področju novogradenj, predvidenih v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 realizi- 
ranih le okrog 70% del. Od objektov, za katere je predvideno, 
da se bodo prioritetno gradili, bo dokončana cesta Dolgi 
most-Vrhnika in rekonstrukcija mejnega prehoda v Šentilju. 
Po letu 1980 pa bo končana cesta Črnuče-Dolgi most, predor 
Karavanke, mestni del hitre ceste skozi Maribor, magistralna 
cesta skozi Celje in obalna cesta. Do leta 1980 bo končana 
tudi letos začeta gradnja mejnega s prehoda Vrtojba s prik- 
ljučkom na cesto Nova Gorica-Razdrto. Za priključka na 
cesto, ki bo zgrajena na italijanskem ozemlju med Solkanom 
in Goriškimi Brdi ter za pripadajoči most preko Soče pri 
Solkanu, za katera je predvideno, da bosta zgrajena v pet- 
letnem obdobju, še ni izdelana podrobna dokumentacija in bo 
potrebno dela na njej pospešiti, da bi se z gradbenimi deli 
začelo pred letom 1980. 

Ugodno pa so se odvijala dela pri investicijskem vzdrževa- 
nju, ki so bila financirana iz sredstev javnega posojila in z 
nekaterimi premostitvenimi krediti. Javno posojilo za ceste je 
izredno uspelo in je bil priliv teh sredstev celo znatno večji od 
načrtovanega. Kljub temu, da so bili tudi v letu 1977 problemi 
v zvezi s pridobitvijo vseh soglasij in uporabnih dovoljenj, je 
bilo moderniziranih in rekonstruiranih 314 km cest, kar po- 
meni 94% fizične realizacije v letu 1977. Na manj razvitih 
območjih je bilo moderniziranih 104 km cest, na manj razvitih 
obmejnih območjih pa 19 km cest. Na osnovi tako ugodnega 
priliva sredstev javnega posojila in izvajanja del bo po pre- 
dvidevanjih Republiške skupnosti za ceste, do leta 1980 pro- 
gram investicijskega vzdrževanja v celoti uresničen. 

Republiška skupnost za ceste je po vsestranski razpravi s 
krajevnimi skupnostmi in skupščinami občin sprejela pro- 
gram usmeritev presežka posojila za ceste.22 

V letu 1978 bo npr. jz presežka javnega posojila financirana 
izgradnja obvoznice Žalec in priključek na koprski vpadnici v 
Semedeli. 

Iz povedanega sledi, da srednjeročnega plana izgradnje 
cest ne bo mogoče uresničiti do leta 1980. Od objektivnih 
vzrokov kasnitev omenimo predvsem izpad nekaterih virov v 
finančnem pokritju programa in velike podražitve. Drugi 
vzroki pa so bili tudi kasnitve pri izdelavi projektne dokumen- 
tacije in dolgotrajni postopki v zvezi z razlastitvijo in pridobi- 
tvijo lokacijskih ter gradbenih dovoljenj, odsotnost dolgoroč- 

32 Presežki posojila so namenjeni: 
- za nekatera dela, ki so sicer v planu predvidena, pa niso v celoti finančno 
pokrita, 

- za dogovorjena dela, ki v planu niso predvidena, 
- za soudeležbo družbenopolitičnih skupnosti po posebnih dogovorih 10- 

letnih programov, 
- izjemoma za lokalne ceste za dela v povezavi z deli, ki se bodo izvajala na 

republiški cestni mreži. 

nih urbanističnih programov ter ne nazadnje tudi neustrezna 
samoupravna organiziranost cestnega gospodarstva. 

Od načrtovanih virov sredstev niso bila zbrana sredstva od 
povečanja prodajnih cen pogonskih goriv, ker so bila sredstva 
od povečanih cen v letu 1977 usmerjena za druge namene.23 

V dogovoru o temeljih družbenega plana razvoja SRS je 
bilo predvideno, da se bodo udeleženci dogovora zavzemali 
za prerazporeditev temeljnega prometnega davka od pogon- 
skih goriv v korist prispevka za izgradnjo cest in je od pridobi- 
tve tega vira sredstev odvisen tudi del programa izgradnje.21 

Prispevek za izgradnjo cest je sicer povečan od 1. 1. 1978, 
vendar do konca srednjeročnega obdobja ne bo uresničen 
celotni predvideni priliv teh sredstev. Glede izpada predvide- 
nih virov sredstev v finančni konstrukciji za izvršitev vseh del 
po srednjeročnem planu je ugotoviti, da pa tudi v pogojih, ko 
bi zagotovili vsa predvidena sredstva, ti zneski ne bi zagotovili 
popolnega izvajanja srednjeročnega načrta izgradnje ces{ 
zaradi nerealno ocenjenih investicijskih programov, dodat- 
nih, nepredvidenih del in nadpoprečnih podražitev na po- 
dročju investicij. 

4.4. Na področju PTT prometa poteka izgradnja vseh po- 
membnejših objektov brez večjih zamud, zaostanki pa bodo 
predvidoma nadoknađeni do leta 1980. Glavni vzroki zamud 
so predvsem kasnitve pri zagotavljanju sredstev, zamude pri 
izdelavi izvedbenih projektov, kasnitve uvoznikov in drugih 
dobaviteljev, uvozne restrikcije in administrativni postopki pri 
raznih soglasjih. Večje naložbe, ki so bile v letu 1977, so 
predvsem tranzitna mednarodna telefonska centrala v Ljub- 
ljani z zgradbo, ki od aprila 1978 že poskusno obratuje in 
razširitev glavne avtomatske telefonske centrale v Mariboru. 
Lani so tekla tudi dela za: razširitev glavne avtomatske tele- 
fonske centrale Novo mesto za 2000 priključkov, ki bodo 
končana avgusta 1978, razširitev glavne avtomatske telefon- 
ske centrale v Murski Soboti, ki bo tudi končana letos: razširi- 
tev medkrajevnega dela glavne avtomatske telefonske cen- 
trale Kranj; razširitev glavnih central v Kopru, ki bodo začele 
letos obratovati; dela za rezervno napajanje za tranzitno in 
mednarodno telefonsko centralo v Ljubljani, ki bo dokončana 
v letu 1978 ter druge manjše investicije. 

V letu 1978 so načrtovane naslednje pomembnejše gradnje: 
začetek del za koaksialni kabelski sistem Ljubljana-Kranj, 
prizidek k stavbi PTT izobraževalnega centra v Ljubljani, po- 
večanje spojnih poti tranzitne avtomatske telefonske centrale 
v Ljubljani- in povečanje visokofrekvenčnih sistemov, radio 
relejni sistem Ljubljana-Krim-Kum-Breznik-Novo mesto; ra- 
dio relejni sistem Ljubljana-Krvavec-Kum-Trbovlje in koak- 
sialni kabelski sistem Maribor-Murska Sobota. 

Na omenjene zamude v izgradnji je bistveno vplival izpad 
združenih sredstev uporabnikov, saj je od načrtovanih sred- 
stev v letih 1976 in 1977, v višini 214 mio din, bilo zbranih le 
20%. Poleg tega pa je tudi, zaradi nizkih cen PTT storitev, 
akumulacijska sposobnost PTT organizacij šibka in udeležba 
lastnih sredstev majhna. Uresničitev dogovorjenih nalog je 
zato pogojena s pospešenim združevanjem sredstev uporab- 
nikov, s povečanjem kreditov poslovnih bank in dobaviteljev, 
pa tudi z izboljšanjem akumulativnosti PTT prometa. Zaradi 
tega so združene PTT organizacije Slovenije začele postopek 
za spremembo samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
razvoja PTT prometa glede obsega in strukture virov finan- 
ciranja in v zvezi s tem najavile predlog za spremembo Dogo- 
vora o družbenem planu. Zaradi podražitev je predlagano 
povečanje predračunske vrednosti plana razvoja PTT pro- 
meta SRS za obodbje 1976-1980 za približno 48%. Znižala naj 
bi se predvidena udeležba lastnih sredstev od 38,6% na 
23,1% in združenih sredstev uporabnikov od 22,9% na 10,1%. 
Na račun tega znižanja naj bi povečali udeležbo kreditnih 
sredstev v virih financiranja in sicer kreditov iz sredstev 
Poštne hranilnice od 11,8% na 15,1%, bančnih kreditov od 
18,2% na 34,3% in komercialnih kreditov od 8,0% na 15,1%. 

Kljub vsem naporom za izvršitev sprejetih nalog na po- 

za povečanje rafinerijske cene, za povečanje trgovske marže, za pokriva- 
nje negativne razlike egalizacijskega sklada združenega naftnega gospodar- 
stva Jugoslavije in izgub rafinerije nafte Bosanski Brod, povečanje temeljnega 
prometnega davka za pokrivanje povečanega prispevka v zvezni proračun in 
povečanje temeljnega prometnega davka za kompenzacije cen osnovnih živil- 
skih proizvodov. 

'4 Cestni odseki: Razdrto-Fernetiči, Naklo-Ljubljana, Dolgi most-Škofljica, 
Pesnica-Šentilj in počasni pasovi na cesti Ljubljana-Višnja gora. 
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dročju PTT prometa pa ne bo mogoče nadoknaditi razkoraka 
med možnostmi in potrebami na tem področju. V opremljeno- 
sti na področju zvez še vedno ostajamo na dnu evropske 
lestvice. To postaja vse močnejši omejitveni faktor pri razvoju 
našega gospodarstva in družbe, kar bomo morali upoštevati 
pri pripravah za družbeni plan razvoja SRS v naslednjem 
obdobju. 

4.5 Usmeritve iz družbenega plana razvoja SRS se na po- 
dročju letališke dejavnosti ne uresničujejo zadovoljivo, niti 
glede naložb v infrastrukturo, niti glede obsega storitev, naj- 
manj pa na področju samoupravne organiziranosti. Organiza- 
cije združenega dela še vedno niso v potrebni večini sprejele 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja letališke 
mreže v SRS. 

Le v mariborski regiji je sporazum do marca 1978 podpisala 
večina organizacij združenega dela, medtem ko v ostalih 
slovenskih regijah sporazum še ni uspel. Najslabši je bil odziv 
v gorenjski in ljubljanski regiji, čeprav je kot najvažnejša 
naložba predvidena rekonstrukcija steze na letališču Brnik. 
Akcija za sprejem sporazuma zato še vedno teče. Na brniškem 
letališču, kjer je zaradi slabega stanja steze že ogroženo 
varno vzletanje in pristajanje, za izvedbo glavnih investicij 
roki še niso prekoračeni, finančna konstrukcija naložbe je 
tudi pripravljena in v juliju in avgustu letos bodo dela 
izvršena. Garancijo za vračilo kreditov, ki so jih odobrile 
združene temeljne banke, je dal Izvršni svet. Potrebno pa je, 
da se podpiše samoupravni sporazum o razvoju letališke 
mreže v SRS in da se ustanovi SIS za letališki promet, ki bo 
zagotovila združevanje potrebnih sredstev. 

5. VODNO GOSPODARSTVO 
Na področju vodnega gospodarstva se naloge v glavnem 

uresničujejo. V letu 1976 je sicer izvrševanje obveznosti neko-} 
liko zaostajalo za srednjeročnimi prizadevanji, aktivnosti v 
letu 1977 pa nakazujejo, da bodo naloge za petletno obdobje 
izpolnjene. 

V letu 1976 in 1977 je bilo vloženo v investicijska vlaganja 
vodnega gospodarstva 257 mio din, kar predstavlja 77% glede 
na predvidena vlaganja v prvih dveh letih srednjeročnega 
obdobja. Na zaostajanje v veliki meri vpliva nepopolna doku- 
mentacija, ki onemogoča sklepanje pogodb, ter nezadostna 
lastna udeležba investitorjev, ki so pogoj za soudeležbo vo- 
darskih sredstev. 

Tudi v letu 1977 je bila udeležba sredstev iz vodnega pri- 
spevka za vodno gospodarstvo v družbenem proizvodu SRS 
nižja od predvidene in sicer 0,37%, namesto 0,42%. Pre- 
dvedeni delež družbenega proizvoda bi dosegli s povečanjem 
tarif vodnega prispevka za okoli 10-12%. 

Dosedanje zamude pri izvajanju nalog ne bo možno nado- 
knaditi s povišanjem enotnih tarif, temveč predvsem z nepo- 
srednim večjim angažiranjem temeljnih vodnih skupnosti pri 
združevanju sredstev za dodatna vlaganja, s katerimi bi nado- 
knadili izgubljeno fizično realizacijo. Ta dodatna vlaganja pa 
bi omogočala reševati tudi tiste vodnogospodarske probleme, 
ki so v posamezni temeljni ali območni vodni skupnosti naj- 
bolj pereči. 

V letu 1977 so bile investicije usmerjene v varstvo voda pred 
poplavami, med katerimi so večji objekti in akumulacije: Do- 
majinci, Mola in Vonarji. 

Soudeležba območnih vodnih skupnosti pri investicijah za 
varstvo kvalitete voda, za varstvo vodnih količin in za oskrbo s 
pitno vodo je bila ostvarjena s 86%. Vodooskrba se pospešuje 
tudi s sofinanciranjem programa mladinskih delovnih brigad. 

V letu 1977 so začele obratovati nekatere večje čistilne 
naprave kot npr. v Škofji Loki, Braslovčah, Novem mestu, 
Domžalah in drugod. Vendar izgradnja novih čistilnih naprav 
še ne teče tako, kot je v srednjeročnem načrtu predvideno. 

V letu 1977 je bil dosežen sporazum, da bodo banke omo- 
gočile območnim vodnim skupnostim kredite v višini 320 mio 
din za dobo 20 let. Ta sredstva so namenjena za ureditev 
glavnih odvodnikov na melioracijskih območjih, ki so ena 
glavnih ovir za izpolnjevanje srednjeročnega plana na po- 
dročju hidro in agro-tehničnih melioracij v kmetijstvu. Ti 
krediti bodo omogočili, da bodo v tem srednjeročnem ob- 
dobju izvršena predvidena dela pri urejanju odvodnikov na 
melioracijskih območjih ter s tem omogočeno pridobivanje 
od vode ogroženih kmetijskih površin. 

V letu 1978 se nadaljujejo sistematične ureditve vodotokov 

in investicij v nove vodnogospodarske objekte (akumulacije 
in si.). Intenzivnejša so vlaganja za ureditev odvodnikov na 
melioracijskih območjih,-za kar so že odobreni krediti. 

Na področju varstva voda (kanalizacija, čistilne naprave, 
vodooskrba) so napori usmerjeni zlasti v to, da bodo investi- 
torji zagotovili dogovorjeni del sredstev za izvajanje sprejetih 
nalog 

6. KMETIJSTVO IN ŽlV!LSTVO 
Razvoj proizvodnje in predelave hrane oziroma razvoj druž- 

benih in ekonomskih odnosov ob sprejetih urepih poteka v 
prvih letih uresničevanja srednjeročnega plana v glavnem 
tako, da omogoča realizacijo planskih nalog. V letih 1976 in 
1977 na področju kmetijstva in živilstva proizvodni rezultati 
niso bili v celoti realizirani v obsegu, kot ga je predvideval 
plan. Namesto planirane Stopnje rasti fizičnega obsega kme- 
tijske proizvodnje 3,5% je bila dosežena okoli 3% rast. V letu 
1976 je bil plan presežen (5,5% rast), raven kmetijske proiz- 
vodnje v letu 1977 pa je le za 0,5% nad obsegom v letu 1976. 
Osnovni vzroki zaostajanja proizvodnih rezultatov za planom 
so predvsem neugodne posledice suše v letu 1976 in obsežne 
spomladanske pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 
1977. 

Kljub razmeroma ugodnemu razvoju obstajajo nekateri 
strukturni problemi, ki kažejo, da uresničevanje plana ne 
poteka dovolj usklajeno glede na družbeni plan. 

6.1. Skupni obseg živinorejske proizvodnje se razvija v 
skladu s predvidenim razvojem; ugodni proizvodni dosežki so 
rezultat uspešne družbeno organizirane proizvodnje in pove- 
zave proizvajalcev živine in klavniške industrije v okviru Živi- 
norejske poslovne skupnosti Slovenije. V okviru živinoreje pa 
predvsem zaradi nekaterih objektivnih razlogov razvoj posa- 
meznih dejavnosti ne poteka tako, kot je predvideval plan. 
Prepočasi napreduje proizvodnja govejega in prašičjega 
mesa. V letu 1977 je bil povečan obseg goveje črede, pri tem 
je posebno pomembno povečano število krav. V govedoreji je 
bil dosežen v zadnjih nekaj letih tudi velik dvig kvalitete črede 
na kmetijah, na novih tehnoloških rešitvah s povečano pro- 
duktivnostjo dela je bilo zgrajenih 9 novih družbenih farm. 
Izgradnja in oprema novih hlevov v kmečkih skupnostih in v 
družbenem sektorju, delo na izboljšavi krme in na selekciji je 
vplivalo, da se je močno povečala tržnost mlečne proizvodnje, 
ki je presegla planirano povečanje proizvodnje mleka. (V letu 
1976 je znašala tržna proizvodnja mleka 235,7 mio litrov, v letu 
1977 270 mio litrov, plan za leto 1980 je 295 mio litrov). 

Prireja govejega mesa po letu 1976 stagnira. Osnovni vzrok 
temu zaostajanju je nesorazmerje med rastjo cen goveda v 
primerjavi z rastjo proizvodnih stroškov oziroma v neurejeno- 
sti proizvajalčeve prodajne cene govedi. Zaradi tega se 
močno zmanjšuje obseg družbeno organizirane proizvodnje 
živine, s tem pa tudi dosedanja precejšnja stabilnost proiz- 
vodnje govedi v Sloveniji. Realizacija plana bo problematična 
tudi zaradi prevelikega klanja telet v letu 1977 in zaradi težav v 
izvozu v letu 1978. V govedoreji bo potrebno uskladiti razvoj 
proizvodnje mik mesa. V okviru tega bo morala tudi pospeše- 
valna služba usmerjati proizvodnjo v pitanje na večjo težo ob 
taki tehnologiji, ki temelji predvsem na doma pridelani krmi 
ustrezne kvalitete. 

Proizvodnja prašičjega mesa se je povečala, vendar v pri- 
merjavi s planom in potrebami trga še zaostaja. V zaostanku 
je izgradnja prašičjerejskih farm. Glede na zahteve po varstvu 
okolja oziroma neskladnosti med zahtevami o čistoči odplak, 
znanimi tehnološkimi rešitvami in ekonomičnostjo, se sedaj 
ta plan ne uresničuje, čeprav imajo kmetijske organizacije 
izdelane programe. Pospešiti je potrebno tudi intenzivna vla- 
ganja v manjše objekte pri članih zadružnih organizacij. 

V perutninarstvu je bil dosežen pomemben napredek v 
konverziji hrane in močno se je zvišala produktivnost. Proiz- 
vodnja perutnine se razvija nekoliko nad planom in dobiva na 
jugoslovanskem trgu vse večji pomen v obdobjih, ko primanj- 
kuje druge vrste mesa. 

V rastlinski proizvodnji je bil realiziran plan proizvodnje 
pšenice in krompirja, v celoti pa so bili v tej proizvodnji 
doseženi slabši proizvodni rezultati v primerjavi z živinorejsko 
predvsem zaradi suše, ki je v letu 1976 prizadela poleg hmelja 
tudi krmske rastline in zaradi pozebe sadja in grozdja v letu 
1977. Pridelek koruze zaostaja; za realizacijo planirane proiz- 
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vodnje koruze je nujno povečati vlaganja v zvišanje hektar- 
skega pridelka, zlasti v kooperaciji. Manjši od planiranega je 
pridelek krmskih rastlin. Posebno velik zaostanek je bil v 
proizvodnji hmelja, kjer so, v obeh letih prisotna suša in 
neugodni prodajni pogoji na svetovnerti trgu oziroma neu- 
strezna izvozna stimulacija, prizadeli to proizvodno panogo in 
povzročili velik zastoj v obnovi nasadov. 

Vzroki zaostajanja rasti tržnosti pšenice oziroma povečanja 
njenega odkupa so predvsem v tem, da nosilci izvajanja te 
naloge še niso sprejeli potrebne -ukrepe za hitrejšo izgradnjo 
sprejemnih in sušilnih centrov za žita in ukrepe, s katerimi bi 
proizvajalce zainteresirali za oddajo pridelkov. 

Program proizvodnje vrtnin ne bo dosežen, ker trgovina in 
živilska industrija prepočasi pristopata k organiziranju proiz- 
vodnje surovin, kar pa bi vzpodbudilo proizvajalce k večji 
proizvodnji določenih vrtnin. 

Proizvodnja sadja in grozdja je bila v letu 1976 nad- 
povprečna, v letu 1977 pa je bilo zaradi pozeb v sadjarstvu 
doseženo le okoli 45% pridelka preteklega leta in v vinogra- 
dništvu le 77% pridelka preteklega leta. Obnova sadnih nasa- 
dov izredno zaostaja in bo mogoče planske cilje doseči le ob 
pospešitvi skupnega obsega naložb v obnovo nasadov na 
osnovi najsodobnejših tehnoloških dognanj in ureditve proiz- 
vodnje sadilnega materiala, zlasti v kooperaciji. V vinogra- 
dništvu se kvaliteta pridelka (kakovost vin) izboljšuje. Obnova 
vinogradov poteka v glavnem v skladu s planom, pri tem so 
opazni ugodni premiki v načrtno obnovo zasebnih vinogradov 
v kooperaciji. 

V vsej rastlinski proizvodnji bo v bodoče posebna pozor- 
nost veljala nadaljnji intenzifikaciji proizvodnje, povečanju 
obsega družbeno organizirane proizvodnje in povečani 
tržnosti. To bodo osnovne naloge organizacij združenega 
dela kmetijstva in živilske industrije ter pospeševalne službe. 
Pri tem bo dan poudarek oblikovanju proizvodnih skupnosti 
kmetov in kmetov ter OZD, ki naj bi spodbudile hitrejše 
uvajanje sodobnih pridelovalnih postopkov v poljedelsko 
(rastlinsko) proizvodnjo in pripomogle k racionalizaciji in 
pocenitvi te proizvodnje. 

V živilski industriji je v obeh letih dosežena približno 4% 
rast proizvodnje oziroma polovica planirane rasti, pri nekate- 
rih proizvodnih pa zaradi neusklajenosti s povpraševanjem 
naraščajo zaloge. Zaostanek za planom je rezultat tehnološke 
in tehnične zaostalosti, razdrobljenosti in neusklajenosti pro- 
izvodnih kapacitet, neustrezne povezave s kmetijsko proiz- 
vodnjo in trgovino, kar je zlasti očitno v pomanjkanju surovin 
in v neizkoriščenosti proizvodnih kapacitet, neustrezne po- 
nudbe in preskromnih rezultatov lastnih tehnoloških dosež- 
kov. Vse to je vplivalo na poslabšanje položaja te dejavnosti. 

V program živilske industrije je nujno vključiti izgradnjo 
nekaterih objektov, ki so usklajeni s proizvodnjo surovin in s 
potrebami trga, to je: pospešeno gradnjo skladišč za žita, 
preučiti gradnjo škrobarne za prevzem presežkov krompirja, 
gradnjo objektov za konzerviranje sadnih polproizvodov, da 
bi izkoristili velike pridelke industrijskih jabolk v izjemnih 
letinah, dograditev skladišča za ribe in tovarne za margarino. 

Planirani obseg ulova rib (20.000 ton) v letu 1980 ne bo 
realiziran, ker se je odstopilo od pogojno predvidenega ulova 
na Atlantiku v sodelovanju s Poljsko. Ulov v Jadranu pa bo 
realiziran le, če bo omogočena nabava ribiških ladij. 

Pri uvajanju družbene prehrane potekajo priprave za dolo- 
čitev regionalnih nosilcev te akcije, prav tako pa je v teku 
izdelava tehnološke študije in proučitev izbora živil za vse 
potrošnike. Skupščina SR Slovenije bo v juliju razpravljala o 
gradivu: Problematika družbene prehrane v SR Sloveniji. 

Kljub temu, da se je v letu 1977 oskrba trga s prehranskimi 
proizvodi izboljšala tudi v ponudbi artiklov, ki sicer tradicio- 
nalno primanjkujejo (zelenjava), pa organizacija oskrbe s 
hrano v večjih potrošnih središčih še vedno poteka izven 
samoupravnih interesnih skupnosti za oskrbo in aktivno 
vključevanje potrošnih svetov za zagotavljanje oskrbe z neka- 
terimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi. 

6.2. Pri investicijah v kmetijstvo in prioritetne naložbe v 
živilski industriji je bila v letu 1977 realizirana počasnejša rast 
naložb kot v letu 1976. Vzroki za tako umirjeno rast so pred- 
vsem slab ekonomski položaj oziroma slaba akumulativna 
sposobnost kmetijskih organizacij združenega dela, ki ne 

*■' v letu 1975 so predstavljali krediti bank 51,7% predračunske vrednosti 
investicij v kmetijstvo, v letu 1977 pa že 65,3% (poprečno v gospodarstvu 33,5%). 

omogoča povečano najemanje kreditov, kljub razmeroma 
zelo ugodnim kreditnim pogojem. Ne le najemanje tudi po- 
raba močno zaostaja za razpoložljivimi krediti25. V kooperacij- 
ski proizvodnji so bile v globalu realizirane predvidene na- 
ložbe, na kmetijah pa je opazen tudi pozitiven vpliv racionali- 
zacije naložb v mehanizacijo in opremo v okviru raznih oblik 
skupnosti. 

V letu 1976 je bilo vloženih v kmetijstvo in primarne dejav- 
nosti živilske industrije (predelava mleka in sladkorna to- 
varna) 1319 mio din, od tega 897 mio din pri OZD in 423 mio 
din družbenih sredstev v kooperacijsko proizvodnjo. V letu 
1977 je znašal obseg vseh naložb v kmetijstvo in primarni 
dejavnosti živilske industrije okoli 1560 mio din (po tekočih 
cenah), od tega 987 mio din v OZD in 573 mio din družbenih 
sredstev v kooperacijsko proizvodnjo. (Planirani obseg skup- 
nih investicijskih naložb za obdobje 1976-1980 znaša 7670 
mio din, po cenah iz leta 1975)26. V skupnih gospodarskih 
investicijah je bil delež kmetijskih investicij v letu 1976 6,3%, v 
letu 1977 pa 7,3%. 

Investicije najbolj odstopajo v primerjavi s planiranimi pri 
melioracijah, pri nakupu zemljišč za družbeni sektor, komasa- 
cijah in drugih ureditvenih posegih na zemljiščih ter pri skup- 
nih vlaganjih kmetov z organizacijami združenega dela. 
Osnovni vzrok zastoja v izvedbi melioracij (v letih 1976 in 1977 
je bilo meliorirano 3386 ha oziroma le 20% vseh zemljišč, 
predvidenih za melioracije v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju) je bil v pomanjkanju lastnih sredstev investitorjev. 

Da bi pospešili naložbe zlasti pridobitev novih zemljišč, 
melioracije in oblikovanje proizvodnih skupnosti, je bila v letu 
1978 sprejeta že vrsta ukrepov, kot so: povečanje prispevka 
spremembe namemebnosti kmetijskih zemljišč, ki se odvaja 
za melioracije, izboljšanje kreditnih pogojev in prenos dela 
državnega kapitala na organizacije združenega dela za nakup 
zemlje in sovlaganje organizacij združenega dela v proiz- 
vodne skupnosti s kmeti. 

Podobno kot v kmetijstvu prihaja tudi v živilski industriji do 
zastoja v investiranju, ki je zlasti pereč pri prioritetnih nalož- 
bah. V okviru teh se je zlasti zaostrilo vprašanje novogradnje 
objektov predelave mleka, katerih zmogljivosti več ne zado- 
ščajo glede na izreden porast odkupa mleka. V izogib zastoju 
odkupa mleka je treba čimprej z dopolnitvijo opreme za 
predelavo mleka in pospešeno izgradnjo novih mlekarn na 
osnovi programa in sporazuma zagotoviti investicije v razširi- 
tev asortimana izdelkov, omogočiti potreben uvoz opreme in 
sprejeti ustrezne ukrepe glede kreditiranja v bankah. 

Posebna pozornost je posvečena izgradnji sladkorne to- 
varne. Organizirana proizvodnja sladkorne pese le deloma 
zaostaja za programom. Zaključena je finančna konstrukcija 
investicije. Sklenjene so vse pogodbe za dobavo opreme in 
izvedbo gradbenih del. Zastavljena so potrebna dela organi- 
zacije proizvodnje sladkorne pese ob pomoči dru žbenopoli- 
tičnih organizacij in družbenopolitičnih skupnostih vseh zain- 
teresiranih občin in pričeta so dela na sami izgradnji tovarne v 
Ormožu, ki bo zgrajena v letu 1979. Največji problem pred- 
stavljajo: vzdržanje trgovine pri združevanju sredstev, zao- 
stajanje dotoka sredstev na osnovi določb družbenega dogo- 
vora o cenah sladkorja. 

Precej težav pri naložbah v kmetijstvu in prioritetnih dejav- 
nostih živilske industrije je bilo povezanih s problemom pri- 
dobitve potrebnih deviznih sredstev za uvoz opreme ali nado- 
mestnih delov. Položaj je, glede na to, da gre predvsem za 
opremo, ki se izdeluje v majhnih serijah in je ne proizvajamo 
doma, oziroma je ni mogoče nabaviti v vzhodnih državah, 
toliko težji in zahteva pri odobravanju deviznih sredstev večjo 
vskladitev s cilji sprejetega plana. 

Eden od izhodov iz zastoja v investiranju so skupne na- 
ložbe. Doslej je bilo le nekaj primerov združevanja sredstev 
npr. za proizvodnjo in predelavo žit na širšem jugoslovan- 
skem področju, gradnjo sladkorne tovarne in rekonstrukcijo 
mlekarn ter za gradnjo nekaterih družbenih obratov. Zaradi 
tega bo potrebno na področju sovlaganja več storiti zlasti v 
okviru novo ustanovljenih sestavljenih organizacij združe- 
nega dela in v okviru poslovnih skupnosti, kjer so že ustvar- 
jene tesnejše vezi med kmetijstvom, predelavo in trgovino. 

26 Ob upoštevanju porasta cen (v letu 1976 za 12% in v letu 1977 za 20% v 
primerjavi s preteklim letom) znaša vrednost realnega obsega vlaganj v kmetij- 
stvo in prioriteti v živilstvo skupno za leti 1976 in 1977 okoli 2300 mio din, kar 
pomeni 30-odstotno realizacijo skupnega obsega investicij v celotnem sred- 
njeročnem obdobju. 
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Proces združevanja dela in sredstev v kooperaciji pa bo mo- 
goče pospešiti le ob posebnih stimulativnih pogojih, za katere 
bo potrebno zagotoviti potrebna sredstva - to pomeni, da bo 
morala proces združevanja spremljati ustrezna družbena ak- 
cija, podprta s finančnimi sredstvi, s katerimi bo dana zadruž- 
nim organizacijam podlaga za realizacijo proizvodnih 
načrtov. 

6.3. Obvezo uresničitve proizvodnih in razvojnih ciljev so 
OZD kmetijstva in živilske industrije prevzele s samoupravnim 
sporazumom o temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetij- 
stva in živilske industrije za obdobje 1976-1980. OZD so v 
okviru posameznih dejavnosti s tem sporazumom opredelile 
temeljne določbe razvojnih konceptov, razmerij o medseboj- 
nem sodelovanju, zunanjetrgovinske dejavnosti in združeva- 
nja sredstev. S tem je bila ustvarjena podlaga za realizacijo 
zastavljenih planskih ciljev, ki je bila nato konkretneje raz- 
delana še v okviru poslovnih skupnosti posameznih dejav- 
nosti. 

Za realizacijo v prej omenjenem sporazumu sprejetih obvez 
je bil sklenjen sporazum o kreditiranju naložb za kmetijstvo in 
živilsko industrijo ter kreditiranje proizvodnje in zalog kmetij- 
skih pridelkov in predelave v SR Sloveniji v letih 1976-1980. S 
tem sporazumom so podpisniki poslovne banke in Kmetijsko 
živilska razvojna skupnost Slovenije v imenu svojih članic 
(185 OZD) opredelili obseg, namene in pogoje naložb v 
osnovna in obratna sredstva kmetijstva in živilske predelave. 
Na osnovi tega sporazuma so kmetijstvu zlasti za določene 
namene omogočeni ugodnejši pogoji naložb. 

Zaradi nuje pospeševanja razvoja družbenih in ekonomskih 
odnosov v kmetijski proizvodnji oziroma na vasi in zaradi nuje 
ukrepanja v cilju realizacije zastavljenih planskih nalog, seje 
republika z družbenim planom zavezala, da bo intervenirala 
na nekaterih področjih v proizvodnji in porabi hrane. Sred- 
stva, ki so se v ta namen zagotavljala vsako leto z zakonom o 
proračunu SR Slovenije, naj bi se poslej zagotavljala z zako- 
nom o intervencijah in kompenzacijah v kmetijstvu in porabi 
hrane, ki je dan v postopek sprejema skupščini SR Slovenije. 
S tem zakonom bo zagotovljen trajnejši vir sredstev, ki jih 
bodo prispevali neposredni porabniki hrane, poleg tega pa 
naj bi opredeljeni pogoji uveljavljanja intervencij omogočili 
dolgoročnejše načrtovanje v OZD in fleksibilnejšo politiko 
interveniranja na ravni republike in občine. 
Analiza uresničevanja srednjeročnega plana v prvih dveh letih 
planskega obdobja je opozorila na zaostajanje v realizaciji 
ene od ključnih planskih nalog - pridobitvi novih obdeloval- 
nih zemljišč s prostorsko ureditvenimi operacijami. Temeljni 
vzrok za zastoj je bil v nizki ravni prispevka od spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč, katerega sredstva služijo 
OZD investitorjem za lastno udeležbo v strukturi virov investi- 
cij. Zaradi navedenega je bil v letu 1977 dopolnjen zakon o 
kmetijskih zemljiščih, po katerem se je povečala višina pri- 
spevka tako, da bodo sredstva OZD za osuševanje, namaka- 
nje, komasacije in agromelioracije bistveno večja. Omenjeni 
zakon je v smislu večje zaščite kmetijskih zemljišč in pospeši- 
tve melioracij in prostorsko ureditvenih operacij v letošnjem 
letu še spremenjen in dopolnjen in predložen v postopek 
sprejema Skupščini SR Slovenije. 

Enako kot pri melioracijah je iz istih razlogov močno zao- 
stajal proces širjenja kmetijskih zemljišč pri kmetijskih OZD. 
Glede na to, da je širjenje površin pri OZD eden od temtemelj- 
nih pogojev uresničitve planskih ciljev v rastlinski proizvodnji, 
je za pospešitev nakupa zemljišč republika z zakonom o 
dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu za določene TOZD 
zagotovila prenos dela sredstev bivšega državnega kapitala 
na kmetijske OZD za nakup zemljišč oziroma za zagotovitev 
lastne udeležbe OZD v strukturi virov investicijskih sredstev, 
potrebnih za nakup zemljišč. K povečanju družbenih zemljišč 
bo pripomogel tudi zakon o pogojih in postopku za pridobitev 
pravice do preživninskega varstVa kmetov, ki bo ostarelim 
kmetom v določenih območjih, kjer je mogoča racionalna 
družbena obdelava zemlje, za oddano zemljo zagotovil pre- 
živnino v obliki pokojnine. 

Ureditev blagovnega prometa s kmetijskimi pridelki je bila v 
letu 1977 zastavljena s sprejemom zakona o blagovnem pro- 
metu, v katerem so podrobneje opredeljeni pogoji odkupova- 
nja kmetijskih pridelkov. 

V poslovnih skupnostih posameznih dejavnosti v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije je bila pripravljena metodo- 
logija osnov samoupravnega sporazumevanja v proizvodnji, 

predelavi in prometu na osnovi oblikovanja dohodkovnih od- 
nosov, ki naj bi služila hitrejšemu razvoju povezovanja med 
OZD v reprodukcijski verigi, kar je tudi eden od pogojev za 
pridobitev investicijskih kreditov. 

V letu 1977 je bil zastavljen tudi proces oblikovanja ustrez- 
nih skupnosti , za oskrbo večjih porabniških središč, za- 
stavljeno je delo na izdelavi metodologije za pripravo bilanc 
kmetijskih in živilskih proizvodov, razvito je sodelovanje pri 
oblikovanju izvozno-uvozne politike oziroma politike stimuli- 
ranja izvoza in zaščite domače proizvodnje kmetijskih pridel- 
kov in hrane, pri Gospodarski zbornici Slovenije je zastavljen 
postopek za organizacijo OZD kmetijstva in živilske industrije 
za pospešitev razvoja sodelovanja z deželami v razvoju. 

7. SUROVINSKE DEJAVNOSTI 
7.1. V gozdarstvu se globalne naloge iz dogovora o teme- 

ljih družbenega plana v splošnem zadovoljivo uresničujejo, 
čeprav pri izvajanju nekaterih nalog obstojajo zakasnitve. 

Leta 1977 je bila sečnja na nivoju predvidevanj za obdobje 
1976-1980. Uresničevanje samoupravnega sporazuma glede 
blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov in lesno-bilančnih 
razmerij med gozdarstvom in osnovno predelavo lesa poteka 
na splošno zadovoljivo. 

V letu 1977 je bila blagovna proizvodnja gozdnih sortimen- 
tov dosežena z 99% glede na dogovorjeni povprečni letni 
obseg, od tega v družbenih gozdovih 105%, v zasebnih pa 
93%. Blagovna proizvodnja se je v I. 1977 v primerjavi z letom 
1976 povečala za 5%, v tem v družbenih gozdovih za 2%, v 
zasebnih gozdovih pa za 8%. Dogovorjeni povprečni letni 
obseg blagovne gozdne proizvodnje v družbenem sektorju ni 
bil dosežen le na gozdnogospodarskem območju Bled, v 
zasebnem sektorju pa ga niso dosegla gozdnogosp odarska 
območja Bled, Kranj, Kočevje, Brežice, Postojna, Tolmin, 
Ljubljana in Novo mesto. Povečanje blagovne proizvodnje v 
zasebnih gozdovih do nivoja dogovorjenega obsega bo v letih 
1978 in naslednjih letih ena osnovnih nalog na področju 
gozdarstva. 

Blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov je potekala v I. 
1977 nasproti istemu obdobju preteklega leta v začetnih me- 
secih na občutno višjem nivoju, že ob koncu polletja pa se je 
zaradi neusklajenih dogovorov o proizvodnji in porabi drob- 
nega lesa listavcev povpraševanje po tem lesu občutno 
zmanjšalo, tako, da je bilo treba proizvodnjo omejiti ali pa 
preusmeriti v druge sortimente. To pa je ob koncu leta 1977 
povzročilo ponovno občutno pomanjkanje drobnih sortimen- 
tov, zlasti celuloznega lesa. 

Na področju enostavne gozdno-biološke reprodukcije, ka- 
mor sodita nega in obnova gozdov so bila opravljena dela na 
23700 ha, kar predstavlja 103% dogovorjenega letnega ob- 
sega del. Pri obnovi gozdov je znašal obseg del v letu 1977 
86%, pri negi gozdov pa 108%. 

Pri obnovi gozdov je sedem območij doseglo ali preseglo 
dogovorjeni letni obseg del, dočim so pri izvrševanju teh del v 
občutnem zaostanku v območjih Postojna, Kočevje in Mari- 
bor. Pri navedenih treh gozdnogospodarskih organizacijah so 
bila ta zaostajanja v letu 1977 celo večja od tistih v letu 1976. 
Zaostajanja pri obnovi gozdov so praviloma večja v družbenih 
kot v zasebnih gozdovih. 

Pri negi gozdov so posamezna gozdnogospodarska ob- 
močja v letu 1977 v glavnem že dosegla in večinoma tudi 
presegla v samoupravnem sporazumu dogovorjeni povprečni 
letni obseg teh del tako v družbenih kot zasebnih gozdovih. 

V razširjeni gozdnobiološki reprodukciji je bilo v primerjavi 
z dogovorjenim obsegom del realizirano le 66%, od tega pri 
melioracijah 68%, pri pogozdovanju 48% in pri topolovih 
nasadih 73%. Po samoupravnem sporazumu so dosegli do- 
govorjena letna povprečja le v Celju in na Krasu, niso pa jih 
dosegli v Kočevju, Kranju, Ljubljani, Postojni, Novem mestu, 
Murski Soboti in Tolminu, od tega v območjih Bled, Brežice, 
Maribor, Nazarje, Slovenj Gradec celo manj kot polovico. 

Obseg del pri melioracijah, ki po svojem obsegu pomenijo 
86% vseh v samoupravnem sporazumu dogovorjenih sil, je bil 
v letu 1977 uresničen le z 68% realizacije. 

Pri pogozdovanju je bil obseg del uresničen 65% v letu 
1976, v letu 1977 pa le 48%. Zaostajanja za planskimi pre- 
dvidevanji so tu najbolj pereča, saj od 13 gozdnogosp odar- 
skih območij, kjer naj bi se ta dela opravljala, v letu 1976 sploh 
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ni pogozdovalo 6 gozdnogospodarskih organizacij (Kočevje, 
Postojna, Novo mesto, Nazarje, Slovenj Gradec in Murska 
Sobota), v letu 1977 pa 9 (Bled, Postojna, Kočevje, Novo 
mesto, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota in 
Brečice). 

Zaostajanja obstojajo tudi na področju plantažiranja, kjer 
so pa razlogi večinoma tehnološke narave. Ker površine niso 
velike, bo ta dela možno nadoknaditi v preostalih letih plan- 
skega obdobja. 

Na področju gradnje gozdnocestnega omrežja je bilo zgra- 
jenih 346 km gozdnih cest, kar predstavlja 96% glede na 
dogovorjeni obseg gradenj v samoupravnem sporazumu. 
Večje zaostajanje gradenj v letu t977 je v območjih Kočevje, 
Brežice, Nazarje in Maribor. 

Pri financiranju razširjene gozdno-biološke reprodukcije, 
sodeluje tudi SIS za gospodarstvo SR Slovenije z združenimi 
sredstvi. Biloška vlaganja v gozdove iz združenih sredstev so 
bila v letu 1977 večja za 54% kot v letu 1976, vendar s tem 
povečanjem ni bilo mogoče nadoknaditi izpada sredstev goz- 
dnogospodarskih organizacij, ker je neposredni delež sred- 
stev gozdnogospodarskih organizacij v skupnih vlaganjih v 
razširjeno gozdno-biološko reprodukcijo padel od okoli 42% 
v letu 1976 na okoli 32% v letu 1977. Zaradi takšnih razmer bo 
potrebno čimprej z aneksom ali dopolnilnim dogovorom pre- 
cizirati določila sedanjega samoupravnega sporazuma, ki se 
nanašajo na obveznosti gozdnogospodarskih organizacij. 
Brez tega ne bo mogoče v celoti uresničiti planske naloge iz 
samoupravnega sporazuma na področju razširjene gozdno- 
biološke reprodukcije. Pri tem bo tudi potrebno podrobneje 
proučiti ekonomski položaj gospodarstva in ugotoviti more- 
bitne rezerve. 

7.2. Pokrivanje potreb po lesu poteka v skladu z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana SR Slovenije. V mehanski 
predelavi lesa so bile v letu 1977 na osnovi izvajanja samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana razvoja gospodarjenja 
z gozdovi in o osnovah za usklajevanje razvoja gozdnega in 
lesnega gospodarstva v obdobju 1976 do 1980, pokrite vse 
dogovorjene potrebe po lesu v celoti in celo nekaj presežene. 
Prav tako so bile v glavnem pokrite vse v samoupravnem 
sporazumu dogovorjene potrebe po tehničnem lesu za nepo- 
sredno uporabo in po drvih. V p redelavi lesa za papir in 
plošče je bilo od skupne porabe (1,236.890 m3) 
nabavljeno iz SR Slovenije 61%, iz drugih republik 17% in iz 
uvoza 22%; 27% vseh porabljenih količin lesa za papir in 
plošče, nabavljenih v Sloveniji, predstavljajo ostanki iz me- 
hanske predelave, kar je temeljna usmeritev v družbenem 
planu SR Slovenije. 

Z dogovorom predvidena posebna raziskava o racionalni 
usmeritvi drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predelavo je 
pripravljena za obravnavo. 

Od predvidenih zmogljivosti za proizvodnjo lesnih tvoriv sta 
bili zgrajeni in v letu 1977 že začeli obratovati tovarni ivernih 
plošč v delovni organizaciji »Brest«, Cerknica (94.000 m3) in v 
delovni organizaciji »Meblo«, Nova Gorica (104.000 m3), grad- 
nja tovarne vlaknenih plošč v »Lesonitu« Ilirska Bistrica pa je 
v teku in bo pričela obratovati predvidoma konec leta 1978. 
Skupna proizvodnja ivernih plošč je znašala v letu 1977 
333.000 m3, kar je v skladu s predvideno dinamiko ra- 
zvoja,"izgradnjo zmogljivosti za nadaljnjih 100.000 m3 pa bo 
možno še izvesti do leta 1980 (Kočevje, Marles). Zaradi pove- 
čane proizvodnje ivernih plošč ter povečane proizvodnje fur- 
nirja v rekonstruirani furnirnici v delovni organizaciji »Savi- 
nja«, Celje v 1.1978 ni potrebno uvažati ivernih plošč,28 zmanj- 
šana pa je tudi potreba po uvozu furnirja. Istočasno pa raz- 
položljivost s tvorivi v sedanjem obsegu, ob nadaljnjih vlaga- 
njih v zmogljivosti za površinsko obdelavo (furniranje, kašira- 
nje, lakiranje) omogoča nadaljnji razvoj proizvodnje za- 
htevnejših končnih proizvodov, povečanje asortimana ter 
boljšo ponudbo na tujem in domačem trgu. Z uveljavitvijo 
dohodkovnih odnosov med trgovino, proizvajalci pohištva, 
proizvajalci tvoriv in proizvajalci drobnih lesnih sortimentov 
bodo dane možnosti za odpravo izgub, ki nastajajo pri proiz- 
vodnji ivernih plošč. 

7.3. Od predvidenih zmogljivosti v celulozni industriji je 
bila končana v januarju 1977 investicija v Krškem ter je pri 
normalnih tržnih razmerah in odpravi pomanjkljivosti raču- 

27 Zaloge ivernih plošč ne presegajo 15-dnevno proizvodnonjo. 10 Pred izgradnjo novih zmogljivosti je SR Slovenija uvažala okoli 150.000 m' 

nati, da se bo obseg proizvodnje do leta 1980 v tej tovarni 
povečal na okoli 160.000 ton celuloze letno. Niso pa še rešena 
vprašanja glede onesnaževanja okolja, čeprav so bili v okviru 
celotnega projekta tudi za to predvideni potrebni ukrepi. 
Predvsem gre za pomanjkanje sredstev za odpravo onesnaže- 
vanja zraka (okoli 200 mio din) in za odpravo onesnaževanja 
reke Save (okoli 210 mio din). V zvezi z zadnjim so v teku 
razgovori o tretjinski udeležbi delovnih organizacij Đuro Salaj 
iz Nuklearne elektrarne Krško ter Vodne skupnosti. Zaradi 
nerešenih tehnoloških problemov in v zvezi s tem zaradi 
neizpolnjevanja pogodbe z Madžarsko ter zaradi poslabšanih 
pogojev na področju zunanjetrgovinske menjave,29 se je v 
delovni organizaciji Đuro Salaj občutno poslabšal gospodar- 
ski položaj. 

Zmogljivosti za preostalih 40.000 ton celuloze naj bi zgradili 
do leta 1980 v tovarni AERO-tovarna celuloze Medvode.30To 
pa ne bo možno; zaradi prehoda na nov tehnološki postopek 
v obstoječih zmogljivostih se bo investicija v nove zmogljivo- 
sti zavlekla. Do leta 1980 bodo pripravili tehnično in drugo 
ekonomsko dokumentacijo in začeli s pripravljalnimi deli. 

Glede zmogljivosti za proizvodnjo polceluloze (45.000 ton) 
so šele v teku tehnično-ekonomska razčiščevanja, vendar je 
njihova uresničitev do I. 1980 še vedno možna, ker gre le za 
rekonstrukcijo in kompletiranje obstoječih naprav v Krškem. 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana v SR Slove- 
niji v letu 1978 predvideva sklenitev samoupravnega spora- 
zuma o dolgoročnem sodelovanju porabnikov celuloznega 
lesa s proizvajalci. Zaradi kočljive situacije z lesno surovino 
(le 41 % pokritja iz SR Slovenije, drugo pa iz republik in uvoza) 
je prišlo do tega, da so posamezni porabniki začeli sklepati 
sporazume neposredno s posameznimi proizvajalci oziroma 
dobavitelji lesa.3' Tako je med delovno organizacijo AERO - 
Tovarno celuloze Medvode in tozdi gospodarstva in lesarstva 
v okviru Gorenjske že sklenjen tovrstni samoupravni spora- 
zum. V zaključni fazi priprave je samoupravni sporazum, kjer 
je kot porabnik celuloznega lesa vključena tovarna celuloze 
»Đuro Salaj« v Krškem. V podobne sporazume pa se vključu- 
jejo tudi proizvajalci papirja v Vevčah, Količevem in Prevaljah. 
Organizira se tudi poslovna skupnost za zbiranje in porabo 
starega papirja. 

7.4. V črni metalurgiji je uresničevanje srednjeročnega 
programa pri ključnih naložbah v zaostanku od enega do 
dveh let, zato sprejete obveznosti in naloge ne bodo v celoti 
uresničene do leta 1980. 

Gradnja elektropeči v Železarni Jesenice, ki bi po dinamiki 
morala biti začeta leta 1978 in ki bi morala pričeti s proizvod- 
njo v letu 1980, se bo preložila tako, da bo možen zečetek 
proizvodnje šele v letu 1982. V Železarni Ravne bo zaradi 
zamud pri rekonstrukciji jeklarne premaknjen pričetek proiz- 
vodnje s polnim učinkom od leta 1980 na I. 1981. V Železarni 
Štore pa bodo premaknjena dodatna dela v jeklarni. Odložitev 
pričetka gradnje oziroma rekonstrukcije v Železarni Jesenice 
in Železarni Ravne na Koroškem bo vplivala na obseg proiz- 
vodnje, tako da se bo proizvodnja surovega jekla v tem sred- 
njeročnem obdobju povečala le za sto tisoč ton, tj. od osem- 
sto tisoč ton na devetstotisoč ton, namesto od osemstotisoč 
ton na planiranih milijon ton. Vzroki za kasnitevso predvsem: 
zamude pri izdajanju soglasij za uvoz opreme, pomanjkanje 
finančnih sredstev ter problemi v zvezi z inozemskimi krediti, 
dolg administrativni postopek pri raznih soglasjih, kasnitve 
izdelave tehnične dokumentacije v projektivnih birojih ter 
zamude domačih dobaviteljev investicijske opreme. 

Zaradi neizbežnih zamud pri uresničevanju srednjeročnega 
programa razvoja črne metalurgije, so Slovenske železarne 
dale pobudo za spremembo nalog v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SRS s predlogom, da se obveznost glede 
obsega proizvodnje surovega jekla v letu 1980 zmanjša od 1 
milijona ton na 900 tisoč ton. 

Glede spreminjanja strukture proizvodnje v smeri večanja 
deleža plemenitih jekel pa so doseženi pozitivni rezultati. V 
letu 1977 je delež plemenitih jekel že narasel na 49,5% in 
Ivernih plošč letno. ?0 Ob sklepanju pogodbe z Madžarsko je bila carina na uvoz lesa 7%, sedaj 
pa je 21%; premija za uvoz celuloze je bila 12%, danes pa je 6%. V teku so 
prizadevanja, da se pri zveznem izvršnem svetu doseže vzpostavitev prvotnega 
režima zunanjetrgovinske menjave. 

30 AERO - tovarna celuloze Medvode še ni član SOZD Slovenija papir, ki je 
kot podpisnik dogovora prevzela obveznosti o izgradnji zmogljivosti v obsegu 
okoli 200 tisoč ton celuloze. 

nl To sporazumevanje koordinira SOZD Slovenijapapir. 
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odstopa le še za 1,5 odstotna strukturna poena od predvide- 
nega v letu 1980. Nasprotno pa v porabi v Sloveniji delež 
plemenitih jekel pada, kar kaže na nezadovoljive rezultate 
usklajevanja programov izvajalcev in predelovalcev jekla. Za 
boljšo oskrbo z izdelki črne metalurgije so v teku aktivnosti v 
organiziranju posebne trgovske organizacije v okviru SOZD 
Slovenske železarne. Za boljšo oskrbo z izdelki črne metalur- 
gije je SOZD Slovenske železarne sklenil samoupravni spora- 
zum s trinajstimi trgovskimi organizacijami na osnovi delitve 
skupnega prihodka. Istočasno pa SOZD Slovenske železarne 
snuje delovno organizacijo blagovnega prometa z namenom, 
da bi združili komercialne funkcije v slovenskih železarnah. 

Tudi pri izgradnji zmogljivosti za proizvodnjo ferolegur v 
Tovarni dušika Ruše so precejšnji zaostanki zaradi težav pri 
pridobitvi energetskega soglasja in zaradi nesreče na novoz- 
grajeni redukcijski peči. Do konca leta 1980 je plan investicij 
še vedno možno realizirati. 

7.5. V barvasti metalurgiji je uresničevanje sprejetih ob- 
veznosti v teku. Investicija na področju predelave bakra je v 
glavnem že končana. S tem se bo povečala proizvodnja konč- 
nih izdelkov bakra za 4500 ton. Gradnja zmogljivosti za 7000 
ton sekundarnega aluminija se bo v kratkem začela izvajati in 
jo bo možno do I. 1980 uresničiti. V sklopu tovarne aluminija 
je zaključena modernizacija proizvodnje glinice, ki ima kapa- 
citeto 140.000 ton. Prav tako je končana modernizacija obrata 
ogljikovih materialov potrebnih pri proizvodnji primarnega 
aluminija. Zadovoljivo se tudi izvaja program povečevanja 
blagovne proizvodnje valjanih in stiskanih izdelkov tako, da 
bo po predvidevanjih investitorjev planirano povečanje zmog- 
ljivosti od 42.000 ton v letu 1975 na 54.000 ton v letu 1980 
doseženo. 

Največja investicija v barvasti metalurgiji je rekonstrukcija 
zmogljivosti primarnega aluminija, kjer naj bi se po dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije povečala proizvod- 
nja do leta 1980 na 63.000 ton. V zvezi s tem so že v glavnem 
razčiščeni problemi glede oskrbe z električno energijo.32 Tudi 
na področju formiranja cen električne energije je letos prišlo 
do pozitivnih sprememb, ki so pomembne za razvoj proizvod- 
nje primarnega aluminija - sprejet je namreč nov tarifni si- 
stem, zasnovan na stroškovnem principu. Investicije pa do 
leta 1980 ne bo možno dokončati. Vzroki so predvsem odprta 
vprašanja glede finančne konstrukcije, posebno v zvezi s 
tujimi krediti. V teku so postopki za pridobitev domačih in 
inozemskih kreditov (ČSSR). Iz opisanih razlogov namerava 
TGA Kidričevo dati pobudo za spremembo obveznosti v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Na področju proizvodnje in predelave aluminija še niso 
vzpostavljeni zadovoljivi dohodkovni odnosi in razčiščena 
materialna bilanca, zato med proizvajalci in porabniki alumi- 
nija še ni sklenjen samoupravni sporazum o osnovah plana. 

V zvezi s prenehanjem proizvodnje živega srebra v Rudniku 
Idrija se izvajajo ukrepi v skladu s smernicami, sprejetimi v 
resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1978. V januarju letos so vse poslovne banke na območju 
SR Slovenije sprejele samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev v obdobju 1976 do 1980 za zagotavljanje socialne 
varnosti delavcev v Rudniku Idrija. Na podlagi že preje spreje- 
tega družbenega dogovora o ukrepih za zagotavljanje so- 
cialne varnosti in nadaljnjega razvoja občine Idrija ter samo- 
upravnega sporazuma o združevanju sredstev je predlagano 
združevanje sredstev za več investicijskih objektov v Idriji. 
Nekatere organizacije, pri katerih se bodo ti objekti gradili, so 
že sprejele določeno število delavcev iz Rudnika Idrija. 

Začel se je postopek za reševanje gospodarskega položaja 
v Rudniku svinca Mežica. Delovna skupina, sestavljena iz 
predstavnikov družbenopolitičnih in gospodarskih organiza- 
cij na ravni občine in republike, je dala predloge v zvezi z 
združevanjem sredstev, geološkimi raziskavami ter razvojno 
usmeritvijo rudnika. 

7.6. Na področju bazne kemije poteka izvajanje nalog iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije ob števil- 
nih zakasnitvah. Pri nekaterih projektih (dimetiltereftalat, NPK 
umetna gnojila 2. faza, natrijev tripolifosfat, natrijev perborat, 

32 Program omogoča zmanjšanje porabe električne energije na tono primar- 
nega aluminija od sedanjih 18.000 kWh na 15.G00 kWh, vključujoč vse faze 
proizvodnje. Dosedanja poraba električne energije znaša okrog 850 GWh, po 
planirani investiciji pa jo bomo potrebovali 100 GWh več. Samoupravni spora- 
zum o združevanju sredstev je podpisan, ni pa še sklenjena pogodba o dobavi 
dodatnih količin. 

farmacevtske surovine) bo zato treba premakniti predvidene 
roke za zaključke del v naslednje petletno obdobje. Kljub 
temu bodo že v tem petletju razširjene zmogljivosti in zgra- 
jene nove zmogljivosti občutno prispevale k izboljšanju 
oskrbe z baznimi kemičnimi surovinami. Na tej osnovi obstaja 
ocena, da bo možno zboljšati pokrivanje uvoza z izvozom 
kemičnih izdelkov v Sloveniji od 32% v letu 1977 na okoli 50% 
v letu 1980. 

Za projekt dimetiltereftalat so v okviru SOZD Polikem v letu 
1977 izdelali preliminarno investicijsko študijo. Do junija 1978 
bo predvidoma izdelan investicijski program iz katerega bo 
razvidna skupna vsota investicijskih sredstev ter viri financira- 
nja. Izoblikovan je predlog samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za izgradnjo kapacitet dimetilteref- 
talata. Projekt je glede na prvotni terminski plan v enoletni 
zakasnitvi zaradi odprtega vprašanja lokacije, združevanja 
finančnih sredstev v okviru panoge in tekstilne industrije in 
zaradi stališč tujega partnerja, ki bo predvidoma podpisal 
pogodbo konec leta 1978. Zaradi navedenega projekt ne bo 
uresničen do leta 1980, kar pa ne bo imelo negativnih po- 
sledic, ker je analiza trga pokazala, da aktiviranje zmogljivosti 
dimetiltereftalata pred letom 1982 ne bi bilo smotrno. 

V okviru delovne organizacije Sava Kranj je v izdelavi idejni 
projekt za jekleni kord. Ker so za realizacijo projekta potrebna 
velika finančna sredstva, stopa v ospredje kot eden glavnih 
problemov združevanje sredstev neposredno zainteresiranih 
porabnikov še posebno, ker morajo večji del finančnih sred- 
stev združiti proizvajalci avtopnevmatike. Študije na tem pro- 
jektu se izvajajo v skladu z Resolucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1978. 

V delovni organizaciji Jugotanin poteka izgradnja novih 
proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo furfurala. Med nosil- 
cem projekta in poslovnimi partnerji je sprejet samoupravni 
sporazum o združevanju sredstev. Realizacija poteka s pet- 
mesečno zamudo, ki je nastala pri izvajanju gradbenih del ter 
kasnitvi dobave domače opreme. Po sedanjem terminskem 
planu bo maja 1978 pričel obratovati obrat za proizvodnjo 
furfurala zmogljivosti 2650 ton letno. 

V Melaminu Kočevje je na projektu aminoplastov iz s.kupine 
sintetičnih smol dokončan investicijski projekt in gradbeni 
projekt z vsemi soglasji; pridobljeno je tudi soglasje za uvoz 
potrebne opreme s konvertibilnega področja. Samoupravni 
sporazum o združevanju sredstev zainteresiranih organizacij 
združenega dela še ni sprejet. Realizacija projekta je v šest- 
mesečni zamudi, vendar lahko pričakujemo, da bo končan v 
letu 1980. 

V delovni organizaciji Donit, TOZD Fenolit Borovnica je v 
izdelavi investicijski projekt za izgradnjo umetnih fenolnih, 
furanskih in epoksidnih smol, kjer predvidevajo fazno izgrad- 
njo. Realizacija projekta je v polletni zamudi, ker še ni for- 
mirana investicijska skupina, ki bi se izključno posvetila reali- 
zaciji projekta. Oviro pri realizaciji projekta predstavlja tudi 
dolgotrajni postopek pri sporazumevanju o osnovah združe- 
vanja sredstev članic Polikema. Zato bo potrebno, da zain- 
teresirane članice Polikema čimprej definirajo svojo finančno 
udeležbo. Kljub težavam je možno pričakovati, da bo prva 
faza izgradnje končana v letu 1979, kot je predvideno v dogo- 
voru. 

Za povečanje zmogljivosti furilnega alkohola v delovni or- 
ganizaciji Jugotanin Sevnica je dokončan idejni projekt. V 
izdelavi je študija o izboru tehnologije za katero se kompleti- 
rajo preliminarne ponudbe možnih dajalcev tehnologije. Do- 
sedanja zamuda v predinvesticijski fazi znaša pol leta. Oviro 
pri realizaciji projekta lahko predstavlja tudi dolgotrajno do- 
govarjanje o združevanju sredstev med članicami Polikema. 
Kolikor bodo na tej osnovi pravočasno zagotovljena finančna 
sredstva bo možno uresničiti projekt do leta 1980. 

V SOZD Kema Maribor je obrat za proizvodnjo 125.000 ton 
NPK gnojil že v obratovanju. Za realizacijo 2. faze, to je za 
izgradnjo proizvodnih zmogljivosti za 250.000 ton gnojil letno, 
ni realnih možnosti. Ob izgradnji obsežnih tovrstnih kapacitet 
v Jugoslaviji je izgradnja še enega obrata v Sloveniji glede 
ekonomičnosti vprašljiva. Dodatni problem pa predstavlja 
tudi nezagotovljena domača surovinska .baza, izredno visoka 
predračunska vrednost naložbe in slabe možnosti za izvoz. Iz 
omenjenih razlogov je SOZD Kema dala pobudo za spre- 
membo dogovora o temeljih družbenega plana SRS s pred- 
logom, da bi drugo fazo izgradnje SOZD Kema umetnih gnojil 
črtali iz dogovora ter da bi se usmerili v proizvodnjo v or- 
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ganska in specialna gnojila, za kar imajo v pripravi investicij- 
ski program. 

V zaključni fazi je izgradnja nove kisikarne v Rušah, ki bo z 
dvoletno zamudo zaradi dobav opreme, začela obratovati 
avgusta letos. 

Uspešno povečujejo proizvodnjo rastlinskih zaščitnih sred- 
stev. V končni fazi je izgradnja 2. linije za proizvodnjo pra- 
škastih rastlinskih zaščitnih sredstev. Za izgradnjo novega 
obrata za tekoča rastlinska sredstva je izdelan investicijski 
projekt. Za kompletiranje proizvodnje rastlinskih zaščitnih 
sredstev tečejo priprave za program izgradnje obrata za sin- 
tezo aktivne substance, ki bo predstavljala osnovno surovin- 
sko bazo za celotno proizvodnjo zaščitnih rastlinskih sred- 
stev. 

Večja kasnitev obstoja pri izgradnji novih proizvodnih 
zmogljivosti žveplene kisline v Cihkarni Celje. Zaradi ekolo- 
ških razlogov je na zahtevo skupščine občine Celje izdelan 
novi investicijski projekt. Kolikor bodo pravočasno izdana 
lokacijska soglasja, je moč pričakovati dovršitev izgradnje 
konec 1979. Dobava uvozne opreme, za katero je pogodba že 
podpisana, je predvidena v začetku leta 1979. 

V kemični tovarni Hrastnik so v letu 1977 povečali zmog- 
Ijivosti.za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata na 17.000 ton, 
v letu 1978 pa načrtujejo nadaljnje povečanje zmogljivosti za 
20%. Vzporedno tečejo dela na zmogljivostih za fosforno 
kislino in na zmogljivostih za predelavo odpadnega gipsa. 
Glede na realizacijo vseh s planom predvidenih zmogljivosti 
natrijevega tripolifosfata (30.000 ton), obstajajo zakasnitve 
okoli 10 mesecev ter je v letu 1977 uresničeno le nekaj več kot 
30% projektov. Glavni vzrok kasnitve je pomanjkanje finanč- 
nih sredstev; predvidevajo, da bodo zaključili finančno kon- 
strukcijo do konca junija 1978 in da bodo v letošnjem letu s 
porabniki podpisali samoupravni sporazum o skupnem vlaga- 
nju za razvoj omenjene proizvodnje. Ni realnih možnosti, da 
bo celotni projekt realiziran do leta 1980. 

V INA-Nafta Lendava se po terminskem planu nadaljuje z 
izgradnjo tovarne metanola. V teku so montažna dela. Po- 
skusna proizvodnja je načrtovana konec letošnjega leta. 

V Iplasu v Kopru je dokončana 1. faza izgradnje obrata 
ftalanhidrida, ki je sedaj v poizkusni proizvodnji. Za izgradnjo 
2. faze zmogljivosti za 17.600 ton ftalanhidrida, za 2500 ton 
maleinanhidrida ter za povečanje zmogljivosti za 25.000 ton 
mehčal, je dokončan investicijski projekt. Pri investicijskih 
delih so v šestmesečni zamudi, predvsem zato, ker nimajo 
soglasij za plačilo licence, tehnične dokumentacije in ino- 
zemskih storitev. Zaradi neizdanih soglasij obstoja bojazen, 
da bo potrebno zaradi podražitev celotni postopek pridobiva- 
nja uvoznih soglasij ponoviti. V letu 1978 se predvideva reali- 
zacija 20% predračunske vrednosti investicije; le ob hitri 
pridobitvi vseh soglasij bo možno projekt realizirati do leta 
1980. 

Pripravljalna dela za uresničitev projekta s področja or- 
ganske petrokemije - sintezo oksoalkoholov, so v teku. 

V Belinki Ljubljana se nadaljuje izgradnja in modernizacija 
proizvodnih zmogljivosti surovin za industrijo pralnih sred- 
stev. Zaradi delne preusmeritve na domače proizvajalce 
opreme kasni modernizacija proizvodnih kapacitet natrije- 
vega perborata z zmogljivostjo 35.000 ton letno. Zaradi nara- 
ščanja stroškov investicije, zaradi pomanjkanja deviznih sred- 
stev in zaradi vprašanja lokacije, izgradnja in modernizacija 
teh zmogljivosti ne bo do leta 1980 v celoti izvedena. 

V delovni organizaciji Lek poteka izgradnja obrata za proiz- 
vodnjo hidrogeniranih ergotalkaloidov z manjšimi odstopanji 
v planirani dinamiki. Pri investiciji so nastale zamude zaradi 
restrikcij uvozne opreme in zamude dobaviteljev domače 
opreme. V teku je nadaljevanje montaže domače in uvožene 
opreme. Poskusna proizvodnja je načrtovana za september 
1978. 

V okviru programa razširitve kapacitet citronske kisline v 
TOK Ilirska Bistrica poteka modernizacija kapacitet za proiz- 
vodnjo novih zmogljivosti citronske kisline. Predvidevajo, da 
bo 1. faza izgradnje končana sredi leta 1978, kar bo omogo- 
čilo proizvodnjo cca 2800 ton citronske kisline letno. 

V delovni organizaciji Krka Novo mesto je dokončan in- 
vesticijski projekt za izgradnjo novih zmogljivosti farmacevt- 
skih surovin. Priprave za izgradnjo zmogljivosti so v 2-letni 
zamudi zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev, restrikcij 
pri uvozu opreme, zaradi sprememb tehnoloških postopkov in 
pridobivanja lokacijskega dovoljenja. Zaradi obsežnosti pro- 
jekta se je delovna organizacija na predlog Inštituta za ekono- 

miko investicij pri Ljubljanski banki odločila za etapno izgrad- 
njo. Za 1. fazo izgradnje so pridobljena vsa soglasja. Podpisan 
je samoupravni sporazum med delovno organizacijo Krka, LB 
Ljubljana in LB podružnica Novo mesto o skupnih vlaganjih; v 
letošnjem letu bo podpisan tudi samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev tudi z drugimi sovlagatelji. Do avgusta 
bo za 1. fazo izgradnje zbrana tudi vsa tehnična dokumen- 
tacija; izgradnja prve faze se bo pričela septembra 1978. Iz 
celotnega projekta je preneseno v drugo fazo z začetkom 
izgradnje koncem srednjeročnega obdobja del proizvodnje 
sintetskih surovin, kar predstavlja približno 40% celokupnega 
projekta. Vzporedno z izgradnjo prve faze projekta, se bodo 
vršila pripravljalna dela na 2. fazi izgradnje novih zmogljivosti 
farmacevtskih surovin. Dokončanje 2. faze izgradnje se bo 
zavleklo v naslednje srednjeročno plansko obdobje. 

V Jugotekstil TOZD Vulon, ki je nosilec izgradnje poliami- 
dnih vlaken, intenzivno nadaljujejo z delom za izgradnjo ozi- 
roma razširitev proizvodnih kapacitet za 10.000 ton poliami- 
dnih vlaken letno. Izdelan in potrjen je investicijski program, v 
izdelavi je izvedbeni projekt, izbrani so inozemski dobavitelji 
tehnologije in opreme. Pridobljena so tudi vsa potrebna loka- 
cijska soglasja. Izdelana je finančna konstrukcija in podpisan 
samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev. In- 
vesticija je v šestmesečni zamudi zaradi pridobivanja soglasja 
za uvoz opreme s konvertibilnega področja. Soglasje za uvoz 
opreme je sedaj pridobljeno in lahko se pristopi k sklenitvi 
potrebnih pogodb in izvajanju gradbenih del, ki bodo trajala 
do sredine leta 1979, v drugi polovici leta 1979 pa bi se 
izvajala montažna dela. 

8. STROJEGRADNJA IN 
PROFESIONALNA ELEKTRONIKA 

V sozd ZPS (Združena podjetja strojegradnje) so bili v letu 
1977 doseženi uspehi na področju prestrukturiranja proizvod- 
nje. Rezultati se kažejo v osvajanju novih proizvodov, v veliki 
meri na osnovi lastnih razvojno-raziskovalnih naporov, v vla- 
ganjih v modernizacijo in razširitev proizvodnih zmogljivosti, 
zlasti pe še v dosežkih glede prevzemanja kompletnih ob- 
jektov s popolnim inženiringom. Tako je ZPS nosilec izgrad- 
nje celotnega objekta tovarne sladkorja v Ormožu in v tem 
tudi nosilec dobave domače opreme. V teku pa so še raz- 
govori o nadaljnjih poslih (dobava_ opreme za Toplarno Ljub- 
ljana II, dobava opreme za rudnik Žirovski vrh in drugo). Nove 
naložbe, ki so v teku v sozd ZPS, bodo omogočile večjo 
specializacijo in osamosvojitev proizvodnje ob koriščenju no- 
vih dosežkov tehnologije. Na tej osnovi bo možno bolje or- 
ganizirati proizvodnjo, doseči večjo produktivnost in kon- 
kurenčnost in tako uspešneje prodirati na zunanji trg. Tudi 
glede doseženega prihodka so uresničena planska predvide- 
vanja, znatno slabše pa je stanje na področju izvoza, kjer so 
večja zaostajanja v dinamiki izvrševanja izvoznih obveznosti. 

V TAM Maribor ni izpolnjen proizvodni plan za leto 1976 in 
1977. Poglavitni vzroki za to so slaba preskrba z reproduk- 
cijskim materialom in kooperantskimi deli, ozka grla v proiz- 
vodnji in prepočasno osvajanje terenskih vozil. Kot vzrok za 
težave pri nabavi reprodukcijskega materiala navajajo pred- 
vsem usmeritve kapacitet dobaviteljev na območju vse Jugo- 
slavije v izvoz. Zaostaja tudi izvajanje investicijskih del zaradi 
dolgotrajnih pripravljalnih poslov pri preskrbi potrebne te- 
hnične dokumentacije, dovoljenj, soglasij, zamud pri izvaja- 
nju gradbenih del, restrikcij in dolgotrajnih postopkov pri 
uvozu opreme, nesolidnosti domačih dobaviteljev opreme 
glede rokov dobave in kvalitete ter pomanjkanja lastnih sred- 
stev in dolgotrajnih postopkov pri zagotavljanju tujih finanč- 
nih sredstev pri večjih investicijah. Za leto 1978 se predvide- 
vajo podobni problemi kot v letu 1976 in 1977. Glede na vse to 
lahko ocenjujemo, da sprejeta obveznost na tem področju v 
Dogovoru o temeljih družbenga plana SR Slovenije ne bo 
izpolnjena. 

Sozd ISKRA dokaj uspešno uresničuje sprejete obveznosti. 
V letu 1977 so bili doseženi ugodni proizvodni in izvozni 
rezultati. Potekala je intenzivna preusmeritev proizvodnih 
programov k višji ravni kvalitete in zahtevnosti izdelkov; ste- 
kle pa so tudi investicije na ključnih projektih. Začela se je 
gradnja tovarne mikroelektronskih monolitnih in tankoplast- 
nih vezij ter proizvodnja debeloplastnih hibridnih vezij. V 
okviru projekta računalništva je bil s sodelovanjem Instituta 
Jožef Štefan razvit lastni mikroračunalnik. Z nadaljnjim ra- 
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zvojem in dodajanjem ustreznih perifernih naprav bo dopol- 
njen v kompletni mali poslovni in procesni računalniški si- 
stem. Za osvojitev sistemov z večjim obsegom obdelave je bila 
podpisana pogodba z ameriško firmo Control Data Corpora- 
tion o poslovnotehničnem sodelovanju in odstopu proizvo- 
dnih pravic za družino računalnikov CYBER 18. V teku so dela 
za osvajanje te proizvodnje in so predvidene prve dobave 
računalnikov iz te družine jugoslovanskim uporabnikom že v 
letu 1978. Pričela seje tudi proizvodnja nekaterih novih familij 
telekomunikacijskih naprav. 

Kljub dokajšnjemu napredku na področju investicijske de- 
javnosti v Iskri v letu 1977, pa še vseeno ni dosežen plan 
naložb. Vzroki za to so v pomanjkanju finančnih sredstev, 
gradbenega materiala ter težavah pri uvozu opreme s konver- 
tibilnega področja. Elektronska industrija se v svetu izredno 
hitro razvija in je odvisna od tehnološkega razvoja v industrij- 
sko razvitih zapadnih državah. Zato je nujen uvoz vrhunske 
tehnološke opreme iz razvitih industrijskih dežel, sicer se bo 
zaostajanje za razvitimi še bolj povečalo, hkrati pa onemogo- 
čilo že tako težko vključevanje v mednarodno delitev dela. 

IMV Novo mesto v letu 1977 ni izpolnil svojega količinskega 
plana proizvodnje osebnih avtomobilov. Kot vzroke za to 
navajajo kasnitev pri izdelavi tehnoloških projektov in naro- 
čilu uvozne opreme. Veliko pozornost so posvečali osvajanju 
delov in sklopov, da bi zmanjšali delež uvoza po enoti ter 
pripravi mehanizacije proizvodnih linij. Pri avtomobilskih sta- 
novanjskih prikolicah so realizirali plan proizvodnje. Uvedli so 
obsežnejše spremembe na obstoječih modelih, pa tudi nove 
modele, da bi zadržali tržišče in ostali konkurenčni..V letu 
1978 se zaključuje prva faza v IMV predvidenih investicij, tj. 
zaključek in funkcionalna dopolnitev ter modernizacija že 
zgrajenih proizvodnih kapacitet v preteklih letih (50.000 oseb- 
nih avtomobilov, 35.000 avtomobilskih stanovanjskih priko- 
lic), razen za Tovarno opreme Črnomelj, za katero je še vedno 
vprašljiva ekonomska upravičenost investicije. 

V letošnjem letu je v IMV predviden tudi začetek druge faze 
investicij (povečanje proizvodnih kapacitet osebnih avtomo- 
bilov in avtomobilskih stanovanjskih prikolic), ki zahteva in- 
vesticijska sredstva ca 4200 mio din, močan prirast zapo- 
slenih v glavnem na lokaciji Novega mesta (okoli 3800 v letih 
1977 do 1980) ter znaten obseg uvožene opreme iz konverti- 
bilnega področja (okoli 1200 mio din). Za tp investicijo ni 
izdelan investicijski program. V zvezi s tem bo treba rešiti še 
vsa nerešena tehničnotehnološka vprašanja, finančno kon- 
strukcijo, zagotovitev surovin in reprodukcijskega materiala, 
vskladitev kapacitet za proizvodnjo potrebnih sestavnih av- 
tomobilskih delov, vprašanje sovlagateljev, dohodkovne od- 
nose ter proučiti možnost za alokacijo proizvodnih obratov v 
kraje, kjer obstajajo večje zaposlitvene možnosti. Predvsem 
pa bo potrebno, da IMV in CIMOS v skladu z določili Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije pripravita 
predlog skupnega koncepta razvoja proizvodnje osebnih vo- 
zil, avtomobilskih delov in sklopov v SR Sloveniji, kot izhodi- 
šče za nove investicijske programe (CIMOS je že izdelal svoj 
koncept skupnega razvoja). 

Brez takšnega skupnega programa je vprašljivo v koliki 
meri je pri tej investiciji zadoščeno kriterijem iz Dogovora. 
Aktualna je tudi zamisel morebitne ustanovitve interesne 
skupnosti, ki bi v kooperacijo vključila in angažirala širši krog 
organizacij združenega dela iz kovinske in druge industrije. 

Omeniti je potrebno tudi, da še ni zadoščeno določilom Za- 
kona o temeljih sistema družbenega planiranja, ki terja spre- 
jetje samoupravnega sporazuma o temeljih plana delovne 
organizacije in samoupravnih sporazumov o temeljih skup- 
nega plana z organizacijami, s katerimi IMV kooperira. To so 
vprašanja, ki terjajo še preučitev in skupne odločitve pod- 
pisnikov Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

CIMOS, Koper glede na svoje obveze v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije razširja kapacitete za proiz- 
vodnjo avtomobilov in avtomobilskih delov v skladu s svojo 
programsko usmeritvijo velikoserijske proizvodnje avtomobil- 
skih delov in sklopov za potrebe inozemskega partnerja ob 
istočasnem uvozu sestavnih delov za proizvodnjo vozil. Na tej 
osnovi so v letu 1976 ponudili trgu 8475 vozil, v letu 1977 9650 
vozil; v tem letu pa planirajo 12.200 vozil. 

Na področju inženiring dejavnost je bila v letu 1977 spro- 
žena aktivnost inženiring organizacij v smeri proizvodnega 
povezovanja in oblikovanja takih družbenoekonomskih od- 
nosov med udeleženci pri gradnji in udeležbi kompletnih 
objektov in drugih kompleksnih storitev, ki naj bi zagotavljali 
učinkovito izrabo umskih, materialnih in finančnih zmogljivo- 
sti. 

Tečejo dela na opredelitvi specializacije in medsebojnega 
sodelovanja na tistih področjih, kjer obstajajo komparativne 
prednosti in kjer so že doseženi uspehi. Izgledi so, da bo do 
konca leta 1978 pripravljen dolgoročni program razvoja in- 
ženiringov in njihovega povezovanja v Sloveniji. Večji napre- 
dek je bil na tem področju narejen v sozd Združena podjetja 
strojegradnje; še vedno pa velja za projektantske organizacije 
izven sozd Združena podjetja strojegradnje, da se premalo 
vključujejo v programe domače strojegradnje in je v njihovih 
projektih domača strojegradnja minimalno udeležena. 

9. STANOVANJSKA DEJAVNOST 
V letu 1977 je bilo zgrajenih 14.721 stanovanj. Kljub temu, 

da je bila planirana stanovanjska izgradnja presežena za 13% 
se je izkazalo, da niso bile stanovanjske politike občin, krajev- 
nih skupnosti ter samoupravnih stanovanjskih in komunalnih 
interesnih skupnosti usklajene. Zaradi tega je bilo razmerje 
med družbenim in zasebnim sektorjem v stanovanjski gradnji 
56:44 namesto 70:30, kot je bilo načrtovano. Vzroki za od- 
stopanje od postavljenih načel so v glavnem v počasnem 
pripravljanju urbanističnih planov, v neurejenih odnosih za 
pripravo gradbenih zemljišč ter v neurejenem financiranju 
komunalne dejavnosti. 

Z upadanjem stanovanjske izgradnje v družbenem sektorju 
je vprašljiva izvedba reševanja stanovanjskih problemov de- 
lavcev z nižjimi družinskimi dohodki, udeležencev NOB, mla- 
dih družin, ostarelih občanov in invalidov. 

Kvaliteta novo zgrajenih stanovanj se je zboljšala, pa tudi 
novo zgrajena stanovanja so večja. Treba pa je upoštevati, da 
počasna izgradnja spremljajočih objektov v novo zgrajenih 
soseskah zmanjšuje pričakovani standard. 

Zasebna sredstva za stanovanjsko gradnjo občanov in de- 
lovnih ljudi so se bistveno povečala, tako glede stanovanj v 
etažni lastnini kot pri individualni gradnji. Tudi namensko 
varčevanje za stanovanjsko gradnjo se je uveljavilo, vendar 
glede ohranitve vrednosti hranilnih vlog ni bilo ničesar stor- 
jenega, pa tudi niso vpeljali drugih posebnih stimulativnih 
ukrepov. 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obli- 
gacijskih razmerij je namenjena knjiga 

dr. Stojan Cigoj: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 

stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz 
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po- 

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonoda- 
je in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija 
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše 
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava 
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktič- 
no vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi 
partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ 
»Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga pripo- 
roča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in 
pravnim službam ter posameznikom. 
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Stanovanjsko zadružništvo se vse bolj uveljavlja, ni pa še 
doseglo potrebnega obsega, ker še niso bili sprejeti ukrepi, ki 
bi pospešili pridobivanje in urejanje zemljišč ter kreditiranje 
tovrstne izgradnje; Sredstva za stanovanjsko gradnjo se 
izločajo kot je s samoupravnimi sporazumi dogovorjeno. Ven- 
dar so ta sredstva razpršena in se neorganizirano in neučin- 
kovito izkoriščajo. S povišanimi stanarinami se je ublažila 
problematika v stanovanjskem gospodarstvu. Sredstva za iz- 
gradnjo dijaških in študentskih domov se namensko uporab- 
ljajo. 

Da bi se naloge na področju stanovanjske dejavnosti, ki so 
opredeljene v dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije uspešno uresničevale, bi bilo potrebno: 

- pospešiti usklajevanje vseh proizvodnih zmogljivosti, ki 
so udeležene v procesu stanovanjske in komunalne izgradnje, 

- povečati usposobljenost organizacij, ki sodelujejo v po- 
stopku za pridobivanje lokacijskega in gradbenega dovoljenja 
zaradi skrajšanja časa za pridobitev tovrstne dokumentacije, 

- pospešiti izdelavo urbanističnih načrtov mest, 
- pospešiti dogovarjanje vseh samoupravnih interesnih 

skupnosti, občin in izvajalcev del pri oblikovanju sredstev za 
kompleksno graditev sosesk, 

- pospešiti združevanje vseh razpoložljivih sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo in njih načrtno uporabo, 

- pospešiti razvoj zadružne gradnje; v ta namen je treba 
tovrstno gradnjo predvideti v urbanističnih in zazidalnih načr- 
tih, ter olajšati pridobivanje in pripravo zemljišč, 

- usmeriti del namenskih sredstev za stanovanjsko gradnjo 
in del sredstev iz povišanja cen za komunalne storitve za 
razširjeno reprodukcijo na področju komunalne dejavnosti. 

V okviru naloge o hitrejši in cenejši gradnji stanovanj se v 
sozd - Gorenje izvaja program industrializacije stanovanjske 
gradnje. Glede na sprejete obveznosti v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije naj bi v letu 1980 tovrstna 
proizvodnja v sozd - Gorenje dosegla obseg 12.000 stano- 
vanj. Omenjena naloga pa se ne uresničuje kot je bilo pre- 
dvideno. 

Doslej je sozd - Gorenje v okviru programa »DOM« zgradilo 
eksperimentalno pilotsko tovarno v Velenju, kot začetno v 
okviru celotnega projekta. Zmogljivost tovarne je 4 celice 
dnevno s 100 m2 bruto gradbene površine, ali 1,3 poprečnega 
stanovanja dnevno. Tovarna je pričela s proizvodnjo šele v 
letu 1978. V nadaljnjih fazah izgradnje se predvideva izgrad- 
nja tovarne v Velenju z zmogljivostjo 800-1000 stanovanj 
letno. Začetek gradnje tovarne je predviden v letu 1979 s 
predvidenim rokom gradnje okoli 15 mesecev. Izgradnja na- 
slednje tovarne s kapaciteto 1500-1800 stanovanj pa je pre- 
dvidena v Ljubljani, za katero pa začetek gradnje še ni 
določen. 

Očitno je, da sozd - Gorenje ne bo realiziralo nalog iz 
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980, zato je najavilo pobudo, da se v dogovoru 
spremene obveznosti, ki zadevajo sozd - Gorenje. V teku je 
priprava konkretnega predloga. 

V poročilo o izvajanju obveznosti o izvajanju dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije daje sozd - Gorenje 
obrazložitev, da je v okviru uresničevanja programa izgradnje 
zmogljivosti za 12.000 stanovanj letno v sozd Gorenje pre- 
dvidena izgradnja 6 do 8 tovarn in sicer dve v SR Sloveniji in 4 
do 6 tovarn v ostalih republikah. Celoten program pa naj bi bil 
realiziran šele do leta 1985. 

10. PREGLED KASNITEV PRI GRADNJI ZMOGLJIVOSTI IZ DOGOVORA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE IN NEKATERI ZAKLJUČKI 

Pri izvajanju nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije je prišlo do številnih in ponekod občutnih kasnitev, ki 
jih ne bo moč nadoknaditi. Zato se bo uresničitev nekaterih projektov premaknila v naslednje petletno obdobje. V zvezi s tem so 
nekateri podpisniki dali predloge za spremembo obveznosti v dogovoru. Kratek pregled kasnitev pri izgradnji zmogljivosti, 
premaknitev nekaterih od njih v obdobje po letu 1980 ter pregled predlogov za spremembo dogovora3* je dan v naslednji 
razpredelnici. 

Področje Kasni Ne bo izvršeno do konca leta 
1980 

Predlog za spremembo 
obveznosti iz dogovora 

ENERGETIKA 
Elektroenergetika 

Plinovod 

Toplarna Lj. II 
- del prenosnih objektov 
- del objekta distribucije 
-rudnik urana 
- Nuklearna elektrarna (8 mes.) 
- HESDII 
- PE Trbovlje agr. 2 
- REK Velenje (8 mes.) 
- drugi premogovniki 
- dela na stranskih vodih, dela 
pri prečkanju rek • 
- gradnja mestnih omrežij 

- Toplarna Lj. II 
- del prenosnih objektov 
- del objekta distribucije 
- rudnik urana 

predlog v pripravi 
pripravi 
predlog v pripravi 
predlog v pripravi 

PROMETNA INFRASTRUKTURA 
Železnice 

Luka Koper 
Ceste 

PTT 

- modernizacija slov. žel. križa 
(zlasti SV in TK naprave) 
- skoraj vsa infrastruktura 
- novogradnje 

- tranzitna ATC Ljubljana (4 
mes.), ATC Maribor (2 mes ), 
ATC Kranj (1 mes.), rezervno 
napajanje TATC in MATC Ljublj. 
(5 mes) "  

- 9k9okoli30% novogradnje 
- odseki, katerih gradnja je 
pogojno predvidena 
najavljen predlog za spremembo 
virov sredstev 

predlog ni dan 

KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO - melioracije 
- pridobivanje novih zemljišč 
- rekonstrukcija in novogradnja 
objektov za predelavo mleka 
- oblikovanje proizvodnih 
skupnosti 
- skupne naložbe 
- izgradnja prašičerejskih farm 
- obnova sadovnjakov in 
hmeljišč 
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SUROVINSKE DEJAVNOSTI 
Črna metalurgija 

Barvasta metalurgija 

Bazna kemija in farmacevtska 
industrija 

Celulozna industrija 

- elektropeč v železarni 
Jesenice 
- rekonstrukcija jeklarne v 
Ravnah 
- dodatna dela v jeklami, v 
železarni Štore 
- zmogljivosti za ferolegure v 
Tovarni dušika Ruše 
- rekonstrukcija zmogljivosti 
primarnega aluminija v TGA 
Kidričevo 
zmogljivosti za: 
- dimetiltereftalatv Polikemu 
- furfural in furfurilni alkohol v 
Jugotaninu (6 mes.) 
- umetne, furanske in epoksi 
smole v Donitu (Fenolit 
Borovnica) (6. mes.) 
- aminoplaste v Melaminu v 
Kočevju (6 mes.) 
- umetna gnojila, druga faza 
(125.0001) v Kemi 

- žveplena kislina v Cinkarni 
Celje 165.0001 (več kot 1 leto) 
- natrijev tripolifosfat v Kemični 
tovarni Hrastnik (10 mes.) 
- za II. fazo ftalanhidrida, 
maleinhidrid in mehčala v Iplasu 
(6 mes.) 
- natrijev perborat v Belinki 
- farmacevtske surovine v Krki 
(okoli 2 leti) 
- 40.000 ton celuloze v SOZD 
Slovenija-papir   

- elektropeč v železarni 
Jesenice 
- rekonstrukcija jeklarne v 
Ravnah 
- dodatna dela v jeklarni, v 
železarni Štore 

- rekonstrukcija zmogljivosti 
primarnega aluminija v TGA 
Kidričevo 
zmogljivosti za: 
- dimetiltereftalatv Polikemu 

predlog: proizvodnja 
surovega jekla se v letu 
1980 zmanjša od 1 mio ton 
na 0,9 mio ton 

predlog v pripravi 

predlog ni dan 

- umetna gnojila, druga faza 
(125.0001) v Kemi 

- natrijev tripolifosfat v Kemični 
tovarni Hrastnik 

- natrijev perborat v Belinki 
- farmacevtske surovine v Krki 

- 40.0001 celuloze v SOZD 
Slovenija-papir   

predlog: namesto te 
proizvodnje usmeritev v 
organska in specialna 
gnojila 

predlog ni dan 

predlog ni dan 
predlog ni dan 

predlon ni dan 

STROJEGRADNJA zmogljivosti za: proizvodnjo 
gospodarskih vozil v TAM 
proizvodnja osebnih vozil in 
prikolic vIMV 

zmogljivosti za: proizvodnjo 
gospodarskih vozil v TAM 

predlog ni dan 

STANOVANJSKA IZGRADNJA celična gradnja stanovanj celična gradnja stanovanj predlog v pripravi 

11 Pregled predlogov za spremembo dogovora o temeljih družbenega plana je še v obravnavi v okviru Odbora udeležencev dogovora. Najkasneje do 26. julija 1978 bo 
odbor posredoval skupščini SR Slovenije osnutek predloga sprememb dogovora. 

Dvanajst podpisnikov dogovora je sporočilo, da ne bodo v 
stanju do konca leta 1980 uresničiti sprejetih nalog, vendar 
sta oa njih le dva (SOZD Slovenske železarne in SOZD Kema) 
dala konkretne pobude za spremembo obveznosti v dogo- 
voru, trije podpisniki pa so le-te najavili (SOZD Združena 
elektrogospodarska podjetja Slovenije, TGA Kidričevo, SOZD 
Gorenje). Tudi Združene PTT organizacije Slovenije so naja- 
vile predlog za spremembo v dogovoru in sicer glede spre- 
membe virov sredstev. 

Nobeden od predlogov ni bil pripravljen v skladu z Metodo- 
loškim pristopom in programom dela za izdelavo in izvedbo 
predlogov za spremembo dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, ki ga je v začetku 
februarja sprejel Svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in, ki ga je 3. 
februarja posredoval vsem udeležencem dogovora Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

V omenjenih predlogih in poročilih podpisnikov je značilno 
to, da v OZD in SIS ni bila obravnavana in ugotovljena od- 
govornost subjektov za uresničevanje sprejetih obveznosti 
kot to predpisuje zakon in resolucija za leto 1979 in, da 
praviloma niso bile ocenjene posledice neizpolnjevanja nalog 
na poslovanje dotičnega udeleženca na druge prizadete pod- 
pisnike dogovora in na druge, v reprodukcijskem procesu 
povezane organizacije. Poročila tudi v večini primerov niso 
bila obravnavana v okviru udeležencev ustreznih samouprav- 

nih sporazumov. V zvezi s tem se kaže pomanjkljivost dogo- 
vora o temeljih družbenega plana, ker ni predvidel skupnega 
telesa podpisnikov, ki bi tekoče obravnavalo izvajanje dogo- 
vora in, ki bi sproti spremljalo ali dajalo pobude za ukrepe pri 
odstranjevanju vzrokov za neizpolnjevanje nalog, ugotavljalo 
odgovornost in materialne posledice neizvrševanja obvezno- 
sti. 

Kot je bilo že omenjeno, so podpisniki na podlagi enotnega 
metodološkega pristopa sami presojali, ali so nastopile ob- 
jektivne okoliščine za revizijo investicijskih programov zaradi 
uskladitve s predvidenim dotokom sredstev ali z drugimi 
spremenjenimi pogoji.31 Ta presoja je ponekod še vedno v 
teku, saj je potrebno za odločitev spremembe nalog in ob- 
veznosti upoštevati vrsto dejavnikov in ocen o pogojih go- 
spodarjenja v naslednjih letih. Zakon o temeljih sistema druž- 
benega planiranja še posebno naglasa, da se obveznosti ne 
morejo enostransko razdirati oziroma spreminjati in da je 
obvezno spremembe sprejemati po istem postopku, kot je bil 
sprejet sam dogovor. 

"; Menimo, da so nastopili v zakonu omenjeni objektivni pogoji za spre- 
membo programov in obveznosti iz dogovora zlasti takrat, ko so bili že podvzeti 
dodatni ukrepi za uresničitev obveznosti in ko je na podlagi objektivnih strokov- 
nih analiz ugotovljeno, da je spremenjeno stanje posledica naslednjih dejav- 
nikov: bistvenih sprememb v surovinski bazi, pojavov nove tehnologije in novih 
proizvodov, pogojev gospodarjenja z vplivom na akumulacijsko sposobnost ter 
s tem tudi sprememb v stopnji gospodarske rasti, tako podpisnika kot tudi 
drugih medsebojno povezanih organizacij. 

poročevalec 63 



Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Gojmir Komar, dr. 
France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Erika Vrhunec in Jernej Vrhunec - Odgovorni urednik Marijan Gogala - Naslov Uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 
Šubičeva 4, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef Ipač, Radmila Matič, Svetislav Popovič, 
Dušan Čehovin, Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarič, Ivica Čačič, Moma Radosavljevič, Siniša Pudar, Krste Čalovski, dr. Petar Vajovič, Aleksandar Petkovič in Teodor 
Olič - Odgovorni urednik Teodor Olič - Naslov uredništva:. Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa in Engelsa 13. telefon (011) 334-149 - • Tisk ČGP Delo - Cena 
posameznega izvoda 5 din - Naročnina za leto 1978 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 20-596 


	ZAČETNE STRANI
	POROČILO o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978
	ANALIZA izvajanje Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, v letih 1976, 1977 in 1978 ter prva ocena možnosti razvoja v letu 1979
	PRILOGA Izvajanje nalog iz Dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 na področju gospodarstva

