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IZ VSEBINE:

Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije
in Osnutek ustavnega zakona
(ESA 266)

Osnutek zakona o varnosti cestnega
prometa (ESA 265)

vt enotnega prispevka to
stopnje prispevka v odstotku za leto 1975 (ESA 234);
— predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj (YU 1066) (ESA 251);
— osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni
banki Jugoslavje aa zagotovitev sredstev za izpolnitev
programov stalnih zveznih

blagovnih rezerv sa leto 1978
(ESA 250);
— osnutek zakona o izdajd
obveznic Narodne banke Jugoslaivije na tujem trgu (ESA
260);
— osnutek zakona o spremembah carinskega zakona
(ESA 250);
— osnutek sakema o premijah za mleko in pitana teleta, junce in jagnjeta in kompenzacije za sveže meso (ESA
267).

SKUPŠČINA SR
SLOVENIJE BO

Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 46)
%
Ocena gospodarskih gibanj ter skupne
in splošne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju leta 1975

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Seje Zbora združenega de- združenega dela in Zbora obla, Zbora občin In Družbeno- čin pa je tirtli:
— informacija o izvajanju
političnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za priporočil in sklepov Skup
81. maj 1975. Vsi trije zbori ščine SR Slovenije o nočnem
delu žena in mladine v induimajo na dnevnem redu:
striji, gradbeništvu in prome— predle«
za
izdajo tu (ESA 239);
— predlog odloka o poroustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za štvu SR Slovenije imetnikom
Izvedbo ustave Socialistične obveznic, izdanih za dogradirepublike Slovenije z osnut- tev Termoelektrarne Šoštanj
kom tega zakona (ESA 266); IV v znesku 42 milijonov do— osnutek poslovnika Skup- larjev (ESA 257);
ščine SR Slovenije (ESA 248);
— finančni načrt dohodkov
— volitve in imenovanja;
in izdatkov sklada starostne— vprašanja delegatov.
ga zavarovanja kmetov za leNa dnevnih redih Zbora to 1976 s Oklepom o dolodit-

OBRAVNAVALA
Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije (ESA 266)
Celotno besedilo predloga za spremembo ustavnega zakona in osnutka, ki ju je poslal Skupščini SiRS izvršni svet,
se glasi:
I. Razlogi za spremembo ustavnega zakona
1. Ustavni zakon za izvedbo ustave SR Slovenije (Uradni
list SRS št. 7—45/74) je poleg ostalega določil tudi roke, do
katerih bi morali biti usklajeni z ustavo obstoječi republiški
zakoni ter tisti zvezni zakoni, ki so bila z ustavnim, zakonom
prevzeti v republiško zakonodajo. Tako so v 22. členu našteti
zakona (18 zakonov), ki jih je bilo treba uskladiti z ustavo
SR Slovenije najpozneje do 31. decembra 1974, v 23. členu
je za 34 zakonov predviden rok uskfcditve 30. junij 1975, za
vse druge zakone, ki niso v skladu z ustavo SR Slovenija
pa je v 24. členu določen kot končni rok za njihovo uskladitev z ustavo 30. junij 1976.
2. Usklajevanje obstoječe republiške in prevzete bivše
zvezne zakonodaje z ustavo je ves čas potekalo hkrati z
oblikovanjem novih republiških zakonov, potrebnih za uresničevanje x družbeno ekonomskih in družbenopolitičnih razmerij na podlagi nove ustaive ter sprejemanjem drugih zakonov, s katerimi se urejajo oeiirama rešujejo posamezna
vprašanja, povezana s politiko družbenoekonomskega razvoja republike in tekočimi družbeno ekonomskimi gibanji.
V času od sprejetja nove ustave SR Slovenije in ustavnega
zakona za izvedbo te ustave C2B. februarja 1974) pa do konca

aprila 1975. leta — torej v obdobju vsega 14 mesecev — je
republiška skupščina sprejela skupaj 111 zakonov.
V okviru celotnega zakonodajnega dela je bilo opravljeno usklajevanje zakonov z ustavo po 22. členu ustavnega
zakona (rok 31. december 1974). Iz programa za leto 1974
je ostal neusklajen ie zakon o samoupravljanju delovnih
ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji; osnutek novega
zakona, ki naj uredi to materijo, ki je bil sicer koncem leta
1074 v skupščini sprejet, priprava dokončnega zakonskega
predloga pa kasni zaradi povezave s pripravami ustreznega
zakona na ravni federacije oziroma ustreznega medrepubliškega dogovora.
Usklajevanje zakonov z ustavo po 23. členu ustavnega
zakona (rok 30. junij 1975) je v teku. Ta določba ustavnega
zakona našteva 34 zakonov, predvidenih za usklajevanje. Od
tega je bilo doslej usklajenih z ustavo 14 zatonov. Glede 7
zakonov pretežno tehničnega in finančnega značaja se ugotavlja, da so bili medtem z novimi zvezami oziroma republiškimi zakoni in samoupravnimi rešitvami vsebinsko, posredno razveljavljeni, se več. ne uporabljajo in njihovo usklajevanje ni več aktualno. Tako preostaja v programu usklajevanja do 30. junija 1975 še 13 obstoječih zakonov; pri tem
se glede šestih zakonov predvidevajo nekaj mesečne zamude
roka — glede štirih zakonov, kjer gre za neposredno vsebinsko odvisnost od temeljnih sistemskih rešitev v zveznih
zatonih, pa se skladno s premaknitvijo rokov za pripravo
ustreznih zveznih zakonov pričakuje občufcnejša prekoračitev določenega roka.
Zakasnitve v programu usklajevanja zveznih zakonov z
ustavo in pomanjkanje temeljnih sistemskih rešitev, ki naj
jih uveljavijo novi zvezni zakoni, pa bodo nedvomno vplivale- tudi na rok izpopolnjevanja ostalega programa usklajevanja republiških zakonov z ustajvo, ki naj bi bilo — po
določbi 24. člena ustavnega zakona — v oeloti zaključeno do
30. junija 1976.
3. Dosedanje intenzivno delo na usklajevanju republiških
zatonov z ustavo SR Slovenije je pokazalo, da pomeni
ustvarjalno uresničevanje ustave z republiško zakonodajo
kompleksno, zelo zapleteno, odgovorno in obsežno nalogo.
Usklajevanje zakonodaje z ustavo kot vsebinska preosnova
celotne zakonodaje zahteva temeljite priprave, pri čemer
časovne stiske ne bi smele povzročati premalo dognanih, ne
preverjenih oziroma prenaglih odločitev. Pri tem ne gre zgolj
za pripravo zakonov samih, temveč tudi za vse potrebne priprave, da bi nove zakonske rešitve lahko uspešno zaživele v
praksi. Nova, z ustavo usklajena republiška zakonodaja mora
izražati in nadaljevati vsebino ter duha ustave in pospešiti
uveljavljanje novih odnosov in razmerij v celotnem družbenem življenju. Usklajevanje celotnega veljavnega prava z
ustavo m le naloga republik. Temeljna razmerja, temeljne
odnose ter osnovne sistemske rešitve ureja federacija- v okviru svojih pravic in dolžnosti, določenih z ustavo SFRJ. Ta
naloga zahteva polno zavzetost ne le organov federacije, temveč tudi republiških in pokrajinskih organov in družbenopolitičnih organizacij, ki imajo glede tega po ustavi posebne
odgovornosti. Pomembna, odgovorna in težavna naloga čaka
tudi občinske skupščine pri usklajevanju odlokov in drugih
splošnih aktov, prav tako pa tudi vse oblike združenem
dela pri oblikovanju samoupravnih splošnih aktov, zasnovanih na usklajenih zakonih.
4. Pri izivajanju programa dela zvezne zakonodaje se
javljajo določene težave, /zaradi katerih na nekaterih zaoknodajnih področjih delo občutno zaostaja. To ima svoj
vpliv tudi na zakonodajno delo v republiki, zlasti pri oblikovanju in pripravi tistih republiških zakonov, ki se opirajo na skupna temeljna izhodišča, izražena v zveznih sistemskih rešitvah. V ospredju so predvsem temeljna pravnosistemska vprašanja združenega dela (družbena lastnina, organizacije združenega dela, temelji sistema družbenega planiranja, ugotavljanja in obračunavanje skupnega dohodka in
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, ipd.).
Zaradi določenega zaostajanja v pripravi novih zakonov
je prišlo v federaciji do predloga za pripravo sprememb in
dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo ustave SFRJ, s katerim se predvideva podaljšanje končnega roka za uskladitev zveznih zakonov z ustavo SFRJ za eno leto, in sicer
31. december 1976 ter pooblašča zbore Skupščine SFRJ, da
določijo roke za posamezne zakone iz svojega delovnega pod2

ročja. Hkrati pa se predlaga črtanje določb 16. in 17. člena
ustavnega zakona, ki so predvidevale 31. december 1974 oziroma 30. junij 1975 kot rok za uskladitev določenih zveznih
zakonov. S spremembo in dopolnitvijo zveznega ustavnega
zakona naj bi se torej določil enotni končni rok uskladitve
vseh zveznih zakonov, pri čemer bodo zbori Skupščine SFRJ
konkretno določili roke za pripravo in sprejem zakonov iz
svojega delovnega področja. Taka rešitev bo imela svoj vpliv
tudi na zakonodajno orientacijo v republiki, čeprav je kot
končni rok uskladitve določen 30. Junij 1976, to je pol leta
poznejši rok kot sedanji rok v federaciji. Kljub obširnemu
uspešno opravljenemu delu na mnogih sistemskih zakonih
bodo prekoračeni nekateri roki usklajevanja.
Glede na to je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil predložiti Skupščini SR Slovenije spremembe ustavnega
zakona za izvedbo ustave SR Slovenije s tem, da bi podaljšali rok za usklajevanje republiških zakonov z ustavo
za 1 leto to je do 30. junij* 1977.
II. Načela in vsebina zakona
1. Predlog za izdajo ustavnega zatona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije izhaja iz načel
vsebovanih v 3., 4. in' 5. členu ustavenega zakona, s katerimi
je urejena veljavnost republiških zatonov na dan uveljavitve ustave SR Slovenije.
Predlog za izdajo sprememb ustavnega zakona spreminja le roke za uskladitev republiških zatonov z ustavo SR
Slovenije in prepisuje enotni končni uskladitveni rok: 30.
junij 1977. V istem členu nadalje še določa, da bo Skupščina SRS določila konkretne roke za usklajevanje republiških
zakonov vokV iru splošnega roka. S tem se omogoča, da bodo zbori republiške skupščine določali ne le dinamiko usklajevajnja vseh republiških zatonov, temveč tudi njune prioritete v. postopku usklajevanja.
Skladno s to spremembo se predlaga črtanje 23. člena
ustavnega zakona. Zaradi postavitve enotnega splošnega končnega roka uskladitve zakonov z ustavo odpade tudi razlog
za posebno tretiranje nekaterih zakonov po sedanjem 2. odstavku 21. člena ustavnega zakona, ki v novi formulacija zato
odpade.
2. Podaljšanje rotov za 1 leto kakor se predlaga s spre
membo ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije,
naj bi poleg normalnega nadaljevanja zastavljenega zakonodajnega dela (ob morebitni njegovi korekciji glede na prioritete določenih, zakonov) olajšalo tudi ustrezno oblikovanje
tistih zakonodajnih rešitev, ki so vsebinsko povezane z rešitvami zveznih zakonov. Podaljšanje končnega roka za
usklajevanje republiških zakonov z ustavo SR Slovenije ne
pomeni in ne sme povzročiti zmanjševanja intenzivnosti sedanjega dela.
f
III. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sprejem predloženega ustavnega zakonea je vsebovana v 442. členu v zvezi z 2. odstavkom 435.
čleina ustave SR Slovenije.
IV. Finančna sredstva
Sprejem predloženega ustavnega zakona ne zahteva posebnih finančnih sredstev.
Osnutek ustavnega zakona
o spremembah ustavnega zakona
za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije (ESA 266}
1. člen
V ustavnem zakonu za izvedbo ustave SR Slovenije (Uradni list SRS št. 7-45/74) se črta 23. člen.
2. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiške zakone je treba uskladiti z ustavo Socialistične republike Slovenije do 30. junija 1977. leta.
Skupščina Socialistične republike Slovenije določi s programom roke za uskladitev posameznih zakonov.«
3. člen
Ta zakon začne veljati, ko ga razglasijo na skupni seji
vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije.

dii in premoženja, za kar
Osnutek zakona o varnosti cestnega predvsem odgovarja' prireditelj.
prometa (ESA 265)
6. V poglavju o voznikih je
zakon ustreznih določb nima, bilo treba rešiti vsa vprašai.
so skope. Te določ- nja, ki zadevajo voznike kmeVarnost cestnega prometa oziroma
ustrezajo tudi sedanji tijskih traktorjev, delovnih
je področje, ki zahteva traj- be
strojev, motokultivatorjev in
praksi.
no zakonsko ureditev.
koles z motorjem, ker zvezni
2.
Poglavje
o
cestah
je
Doslej je bilo to področje vključeno zaradi sistematike zakon obravnava le voznike
podrobno urejeno z zvezni- in povezave materije, bi pa motornih vozil. Treba je bilo
mi predpisi, predvsem s te- smiselno spadalo v zakon o torej določiti starostne in
meljnim zakonom o varnosti cestah.
druge pogoje za vožnjo teh
cestnega prometa in s pravilvozil in predvidevati ustrez3. V poglavju o prometnih ni vozniški izpit oziroma
nikom o pravilih cestnega
prometa, dočim je republiški pravilih — to področje ure- preizkus znanja za te voznizakon o varnosti cestnega ja zvezni zakon dokaj pod- ke.
prometa dopolnjeval zvezne robno — so določbe, ki sta
Rešiti je bilo treba tudi
predpise in vseboval rešitve, jih vsebovala prejšnji tespecifične za našo republiko. meljni zakon o varnosti cest- vprašanje zdravstvenih prenega prometa in pravilnik o gledov in usposabljanje kanII.
pravilih cestnega prometa in didatov za voznike motornih
Z ustavnimi rešitvami je ki jih zvezni zakon ni pov- vozil in kmetijskih * traktorrazmejena pristojnost federa- zel, poleg nekaterih določb jev, ker zvezni zakon vsebucije in republik oziroma av- iz veljavnega republiškega je le načelne rešitve in tudi
tonomnih pokrajin tudi . na zakona, ki jih je treba pred- te samo za voznike motornih
področju varnosti cestnega pisati in sankcionirati, ker to vozil.
Predviden Je enostavnejši
prometa. Zvezni zakonodaji terja problematika varnosti
je bilo prepuščeno, da do- cestnega prometa. Ustrezne zdravstveni pregled kandidaloči temelje, ostala ureditev določbe so prilagojene današ- tov za voznike motornih vozil in sicer zdravnika specipa je v pristojnosti republik njemu stanju prometa.
alista splošne medicine ali
oziroma avtonomnih pokraV
tem
poglavju
je
bilo
zdravnika specialista medicijin.
treba urediti vprašanje izV skladu s to ustavno za- jemnega parkiranja, vleke ne dela, ki bo po lastnem
snovo je bil sprejet zakon okvarjenih vozil in prevoza preudarku vključili še druge
o temeljih varnosti cestnega oseb, ker so ta vprašanja v specialiste. Ta pregled mora
prometa (Uradni list SFRJ, zveznem zakonu samo na- biti opravljen pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji,
št. 17/74), v katerem so čelno urejena.
na območju katere ima kandoločeni temeljni pogoji, ka4. Poglavje o dolžnostih ob didat stalno oziroma začasno
terim morajo ustrezati javne prometnih
in po prebivališče.
ceste, temeljna pravila cest- njih vsebujenezgodah
poleg dolžnosti,
Za pregled kandidatov za
nega prometa, sistem pro- povzetih iz zveznega
voznike kmetijskih traktorjev
metnih znakov, temeljni po- zaradi sankcij, ki jih zakona
zvezni
goji za pridobitev pravice zakon ne predvideva, tudi je predviden pregled zdravvoziti motorna vozila in te- druge dolžnosti, ki so logič- nika splošne medicine zdravmeljni pogoji, katerim mora- ne in potrebne. Gre za uredi- stvene organizacije, Ki je najbližja kandidatu in ki v večijo ustrezati vozila v prometu. Republiški zakon o var- tev prevoza poškodovanih ni primerov razpolaga z njeoseb,
dolžnosti
zdravstvenih
nosti cestnega prometa pa organizacij, ki nudijo pomoč govo osnovno zdravstveno domora zato urediti vprašanja poškodovanim v prometni kuimentaicijo.
s področja varnosti cestnega nezgodi, da morajo primere
Bistveno je spremenjen doprometa, ki jih zvezni zakon javljati organom javne var-' sedanji sistem vzgoje voznine ureja oziroma vsebuje le nosti in dolžnost organizacij kov motornih vozil. Pripravnačelne rešitve. To so pred- združenega dela, ki prodaja- ljanje kandidatov v praktičvsem določitve pristojnosti
ni vožnji po cesti bodo prevoziroma popravljajo mo- zele
organov za notranje zade- jo
avto-šole, od voznikovtorna
vozila,
pri
odkrivanju
ve, predpisi o športnih in
inštruktorjev pa se med tem
pobeglih
voznikov
hujših
drugih prireditvah na javnih prometnih nezgod.
pripravljanjem zahteva pocestah in predpisi o voznipolna treznost in je tudi njiNova
Je
določba,
da
nepokih in vozilih, ki po zveznem
hov delovni čas omejen.
sredni
udeleženec
v
prometzakonu niso motorna vozila
7. Registracijo motornih
ni
nezgodi
po
nezgodi
ne
(kmetijski traktorji, delovni
vozil še naprej ureja zvezni
stroji, motokultivatorji, ko- sme uživati alkoholnih pijač, predpis, v republiškem zakodokler niso opravljena urad- nu pa je treba urediti relesa z motorji, ^kolesa).
V predloženem osnutku so na dejanja, da bi se prepre- gistracijo kmetijskih traktorčili izgovori voznikov, da ob jev.
takšne rešitve.
Sistematika osnutka zako- nezgodi niso bili pod vplivom
Doslej je bila registracija
na je povzeta po zakonu o alkohola.
kmetijskih traktorjev izenatemeljih varnosti cestnega
5. Določbe za zagotovitev čena z registracijo motornih
prometa.
varnosti pri prirejanju šport- vozil, v bodoče pa je predvinih ali drugih podobnih pri- dena poenostavitev KmetijIII.
1. V uvodnih določbah os-, reditev na cesti so smiselno ske traktorje se bo evidentinutka so določene pristojno- povzete iz prejšnjega temelj- ralo le ob nakupu in evidensti in naloge organov za no- nega zakona, so pa nujne, tiranja ne bo treba letno
tranje zadeve, tako v opera- ker zlasti športne hitrostne obnavljati.
tivnem kot v upravno stro- prireditve na cesti terjajo poOlajšave so predvidene tukovnem pogledu, ker zvezni sebne ukrepe za varnost Iju- di pri' tehničnih pregledih

kmetijskih traktorjev, kd s«
bodo odslej lahko opravili v
vsaki občini, s čimer bodo
odpadle daljše vožnje teh vozil v javnem cestnem prometu.
8. V poglavju o posebnih
varnostnih ukrepih predvideva osnutek nekatere preventivne ukrepe organov javne
varnosti in sicer Opozorila
vzdrževalcem in upravljalcem
cest glede pomanjkljivosti
pri stanju cest in zavarovanju cest s prometnimi znaki, kakor tudi preventivne
posege v samem prometu,
skladno z nalogami in pooblastili, ki so vsebovana v
uvodnih določbah.
9. Poglavje o svetih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu je smiselno povzeto
iz sedanjega zakona o varnosti cestnega prometa.
10. Kazenske določbe so
usklajene z ustreznimi določbami zakona o temeljih varnosti ' cestnega prometa, tako
glede teže prekrškov kot glede zagroženih kazni.
IV.
Za izvajanje predvidenega
zakona o varnosti' cestnega
prometa ne bodo potrebna
večja proračunska sredstva,
kot doslej, pa tudi za organizacijo in občane ne bo novih obremenitev.
V.
Republiški sekretariat za
notranje zadeve, ki je pripravljal ta osnutek, je prejel
številne pripombe, predloge
in mnenja občinskih skupščin, republiških upravnih or:
ganov in organizacij. Večina
pripomb je bila upoštevana.
Posebno tehtne pripombe so
bile dane k prvotni zasnovi
o posebnih dolžnostih zdravstvenih organizacij, ki naj bi
bile dolžne obvestiti organ
javne varnosti, če bi ugotovile ali domnevale, da je bil
pacient poškodovan v prometni nezgodi in da bi morale ob
pregledih ali zdravljenju ugotavljati, če je pacient voznik
motornega vozila ali kmetijskega traktorja, in obveščati
organ za notranje zadeve, ča
bi podvomile v njegove zdravstvene sposobnosti za voznika.
Te pripombe so bile sprejete in je v predloženem osnutku za prvi primer določeno, da Je takšno obvestilo
obvezno le, če zdravstvena
organizacija ugotovi, da je bil
pacient poškodovan v prometni nezgodi, v drugem pa, da
zdravstveni zavod obvesti pooblaščeno zdravstveno organizacijo za preglede voznikov,
če podvomi v pacientove
t

zdravstvene sposobnosti za
voznika.
Pri vseh določbah, ki zadevajo udeležbo kmetijskih
traktorjev v" cestnem prometu in voznike kmetijskih
traktorjev je bila prisotna
potreba hitrejšega razvoja in
modernizacije kmetijstva in
so zato v osnutku predvidene največje možne olajšave.
Poenostavljena je registracija, tehnični pregled, znižana
je starostna meja, pa tudi komisija za izpit voznikov traktorjev bodo v
Občinah in jih bo imenoval za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ.
Med pripravljanjem osnutka je prišlo tudi do izmenjav
mnenj s pripravljale! zakonov o varftosti cestnega prometa drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin zaradi uskladitve rešitev, ki mo-

rajo biti enake ali vsaj bistveno podobne. Uskladitev
je bila v vseh važnih vprašanjih dosežena.
Pri pripravljanju osnutka
je bila dana posebna pozornost temu, da bi ne prišlo
do nepotrebnega ponavljanja
določb zveznega zakona in da
bi zakon ne vseboval določb, ki po svoji naravi spadajo v podzakonske predpise,
ostale pa so tiste določbe,
ki so sicer tehničnega značaja, vendar se z njimi nalagajo določene obveznosti občanov, organizacijam združenega dela in organom in morajo biti zato urejene z zakonom.
Podzakonski predpisi so se
pripravljali vzporedno z osnutkom zakona in bodo uveljavljeni takoj, ko bo sprejet zakon.

Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 46)
I.
— ukrepa tn vlaga pravna
sredstva v primerih, določePo 152. členu Ustave SR nih z zakonom;
Slovenije . je zagotovljeno sa- — pod pogoji, določenimi v
moupravnim pravicam delov- zakonu lahko spodbija ponih ljudi in družbeni lastni- godbo o odtujitvi ali v druni posebno družbeno varstvo; gem načinu razpolaganja s
katero uresničuje tudi druž- sredstvi v družbeni lastnini,
beni pravobranilec samoup- sklenjeni v nasprotju z ustaravljanja. Po določbi člena vo, zakonom, oziroma s sa433. republiške ustave oprav- moupravnim splošnim aklja naloge družbenega pravo- tom, če se s tako pogodbo
branilca samoupravljanja v kršijo samoupravne pravice
okviru pravic in dolžnosti in oškoduje družbena lastniSR Slovenije družbeni pra- na.
Družbeni pravobranilec savobranilec samoupravljanja
SR Slovenije.
moupravljanja prične postoZaradi podrobnejše izved- pek na lastno pobudo ali na
be novih ustavnih določb, je pobudo delavcev, organizacij
treba sprejeti republiški za- združenega dela, drugih sakon, ki pobliže opredeljuje moupravnih organizacij ter
funkcijo in organizacijo tega skupnostih, sindikata in drunovega družbenega organa v gih družbenopolitičnih organašem
družbenopolitičnem nizacij, državnih organov in
sistemu. V skladu s 1. odst. občanov.
Družbeni pravobranilec sa3. toč. 281. člena ustave SFRJ,
po kateri federacija po moupravljanja spremlja druzveznih organih določa na- žbene odnose in pojave, počela o položaju, pravicah in membne za izvrševanje njedolžnostih družbenega pravo- gove funkcije, seznanja zainbranilca samoupravljanja, je teresirane s pojavi in probosnutek tega zakona sestav- lemi na področju uresničeljen na podlagi načel, ki jih vanja samoupravnih pravic
je določil zvezni osnutek za- delovnih ljudi in zaščite drukona o družbenem pravobra- žbene lastnine, daje mnenja
nilcu samoupravljanja.
o teh pojavih in problemih
ter pobude za ukrepanje in
II.
sodelovanje z njimi v pre1. V splošnih določbah je prečevanju negativnih pojaznova poudarjeno ustaivno na- vov.
čelo, da družbeni pravobrani2. Družbeni pravobranilec
lec samoupravljanja, kot sa- samoupravljanja ima v izvamostojen organ družbene janju svoje funkcije, pravico
skupnosti, uresničuje družbe- in dolžnost, da;
no varstvo samoupravnih pra- — opozori na kršitev samovic delovnih ljudi in družbe- upravnih pravic delovnih ljune lastnine ter v ta namen: di ali na oškodovanje druž-

bene lastnine, ki nastane v
splošnih ali drugih aktih ali
z ravnanjem organizacij,
skupnosti, društev ali organov, da predlaga ali da pobudo zaradi uskladitve njihovega akta ali ravnanja z
ustavo, zakonom oziroma
družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom;
— predlaga skupščini družbenopolitične skupnosti, da
uporabi z ustavo in zakonom
predvidene ukrepe, kadar
nastanejo v organizaciji ali
skupnosti bistvene motnje v
samoupravnih odnosih ali če
šo huje prizadeti družbeni
interesi;
— predlaga družbenopolitični skupnosti postopek za varstvo samoupravnih pravic
delovnih ljudi in družbene
lastnine, kakor tudi postopek
za razveljavitev ali odpravo
sklepov in drugih aktov, s
katerimi se kršijo samoupravne pravice aU oškoduje
družbena lastnina;
— daje pobudo pristojnim
organom družbenopolitične
skupnosti za sprejem, dopolnitev ali spremembo predpisov in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na samoupravljanje delovnih ljudi
ali družbeno lastnino;
— začne se pred ustavnim
sodiščem postopek za oceno
ustavnosti zakona oziroma
ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov ali splošnih
aktov državnih organov, kot
tudi samoupravnih splošnih
aktov;
— poda ovadbo pristojnemu
javnemu tožilstvu zaradi kr-v
šitve pravic samoupravljanja
oziroma oškodovanja družbene lastnine, če je taka kršitev oziroma oškodovanje
kaznivo dejanje;
— daje skupščini družbenopolitičnih skupnosti, Socialistični zvezi delovnega ljudstva in Zvezi sindikatov, na
njihovo zahtevo ali po svoji
pobudi poročila o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja lahko z odločbo začasno zadrži izvršitev
akta ali dejanja že omenjenih organizacij, skupnosti,
društev in organov, če bi se
z izvršitvijo akta ali nadaljevanjem takega dejanja huje
kršila samoupravna pravica
delovnih ljudi ali oškodovala družbena lastnina, okoliščine primera pa zahtevajo,
da se kršitev oziroma oškodovanje čimprej prepreči.

Zaradi uresničevanja njegove funkcije:
— so državni organi, sodišča
združenega dela in druga samoupravna sodišča, organi
samoupravnih
organizacij,
skupnosti in društev, dolžni
obveščati družbenega pravobranilca samoupravljanja o
kršitvah samoupravnih pravic delovnih ljudi in oškodovanju družbene lastnine
ter mu dajati podatke in obvestila, potrebna za opravljanje njegove funkcije;
— sam pa ima tudi pravico
vpogleda v omenjene organizacije, skupnosti ter organe,
zaradi varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, kakor tudi
pravico, da od njih zahteva
samoupravne akte in druge
podatke ter obvestila.
3. Družbeni pravobranilec
samoupravljanja je:
— individualen organ družbene skupnosti, samostojen
v izvrševanju svoje funkcije
in osebno odgovoren za njeno
izvrševanje skupščini, ki ga
je imenovala. Za opravljanje
svoje funkcije je odgovoren
tudi Socialistični zvezi delovnega ljudstva in Zveze
sindikatov;
— uživa imuniteto.
Družbenega pravobranilca
samoupravljanja imenuje oziroma razrešuje pristojna
skupščina družbenopolitične
skupnosti, na predlog Socialistične zveze delovnega
ljudstva in Zveze sindikatov
za dobo 8 let in po preteku
te dobe ne more biti ponovno imenovan.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja ima lahko namestnike in pomočnike, ki
se tudi imenujejo za dobo 8
let. Po preteku te dobe so
lahko ponovno imenovan.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR: Slovenije
opravlja svojo funkcijo na
območju republike, drugi
družbeni pravobranilci samoupravljanja pa za območja,
za katera so imenovani.
Glede družbenega pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije je še omeniti da:
— sklicuje skupne seje družbenih pravobranilcev samoupravljanja;
— lahko daje drugim družbenim pravobranilcem samoupravljanja obvezna navodila;
—.
— lahko pa tudi začne postopek ali prevzame opravljenje opravil in dejanj v • postopku, ki ga Je začel drugi
pravobranilec samoupravljanja.
— ——

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o samoupravni
stanovanjski skupnosti (ESA 263)
Financiranje graditve stanovanjskega samskega prostora za" dijake in študente
doslej ni bilo urejeno z' za
zakonom. To vrzel nadomeščamo z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnosti, ki
predvideva možnost financiranja graditve dijaških in
študentskih domov iz sredstev
odpravljenih
občinskih stanovanjskih skladov
in republiškega stanovanjskega sklada. Dalje pred-

videvamo možnost, da samoupravne stanovanjske skupnosti sredstva za financiranje
graditve teh domov združujejo s samoupravnifni izobra.
ževalnimi skupnostmi, z zainteresiranimi organizacijami
združenega dela in družbenopolitičnimi skupnostmi na
podlagi samoupravnega sporazuma, S tako vključitvijo
vseh dejavnikov v financira
nju samskega prostora za
dijake in študente se odpirajo širše možnosti za pospe
ševanje graditev teh domov.

IZ DELA UPRAVNIH
ORGANOV
Ocena gospodarskih gibanj ter skupne
in splošne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju leta 1975

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je ob
koncu aprila pripravil krajšo oceno tekočih gospodarskih giban] ter skupne in splošne porabe v SR
Sloveniji v prvem trimesečju 1975. Gradivo je služilo
kot podlaga za razpravo o tekočih gospodarskih gibanjih v izvršnem komiteju CK ZKS, v republiškem svetu
za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter republiškem svetu za družbeno ureditev in Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije. Na podlagi teh razprav in
širše družbenopolitične ocene gospodarskega položaja
ter ob upoštevanju ugotovitev iz nekaterih drugih
analiz je Zavod SRS za družbeno planiranje gradivo
po seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovčnije dopolnil, ter ga pripravil za objavo v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. Na ta način bodo delegati seznanjeni z oceno tekočih gospodarskih gibanj in uresničevanjem nalog, dogovorjenih z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1975 za prvo trimesečje
leta 1975. Izvršni svet bo Skupščini SR Slovenije pred
potekom prvega polletja predložil oceno gospodarskih
gibanj za obdobje do konca maja, s podatki in predlogi
nadaljnjih akcij.

UVOD
Namen tega gradiva je pri
kazati sedanji gospodarski

položaj v Sloveniji predvsem
z vidika uresničevanja osnovnih ciljev ekonomske politi-

Jasno je, da so kapacitete
dijaških in študentskih do
mov deficitarne predvsem ?a
radi pomanjkanja sredstev,
ker samoupravne izobraževalne skupnosti niso v stanju,
da z lastnimi, sredstvi gradijo
nove domove in da v celoti
nadomeščajo izpad kapacitet
obstoječih domov radi dotra
janosta in iz drugih razlogov.
Zato je utemeljeno, da se na
meni več sredstev in omogoči njihovo vzdrževanje za od
pravo tega stanovanjskega
primanjkljaja.
Uporaba sredstev odprav
ljenih občinskih stanovanjskih skladov in odpravljanja
republiškega sklada v te na
ipene pomen) hkrati posebno
obliko odprave državnega kapitala, ki se je nahajal v

nesamoupravno vodenih skladih. Poraba sredstev iz teh
skladov, ki so po osnutku
predloženega zakona nepovratna, bo olajšala bodoče
gospodarjenje v dijaških -ia
študenstkih domovih in omogočila znižanje vzdrževalnine,
kar je posebno pomembno
za občane z nižjimi osebnimi
dohodki, ki vzdržujejo svoje
otroke v dijaških in študentskih domovih.
Akcija izgradnje večjega
Itevdia dijaških in študentskih domov je pomembna
družbena akcija, ki omogoča
uspešnejše uresničevanje reforme srednjega in visokega
šolstva v smeri spremembe
strukt-ure dijakov in študentov. glede na njihovo socialno in teritorialno pripadnost.

ke za letošnje leto. Ze ob
razpravah o resoluciji o družbeno-ekonOmski politiki in
razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu
1975 je bilo večkrat poudarjeno, da je treba v letu 1975
računati z mnogimi težavami
in nepredvidenimi ovirami v
razvoju gospodarstva in da
je zato potrebno čim bolj
tekoče spremljati izvajanje
smotrov in nalog iz resolucije, ki so zelo zahtevne, posebej če upoštevamo zapleten
in resen položaj v svetovnem
gospodarstvu. Obdobje dveh
ali treh mesecev je še pre.
kratko za zanesljive ocene
razvoja do konca leta, ker
gibanja raznih ekonomskih
kazalcev lahko prav v začetku leta — zaradi močnejšega vpliva neregularnih in
slučajnih sprememb — močno odstopajo od resničnih
teženj razvoja. Vendar pa
predloženo gradivo že daje
nekatere koristne informacije o gospodarskih razmerah
v Sloveniji in tudi nakazuje
tiste točke, kjer utegne priti do večjih odstopanj od
predvidenega razvoja.
Ocena gospodarskih razmer
je izdelana na podlagi podatkov Službe družbenega
knjigovodstva in Zavod? SRS
za statistiko, ki so bili na
razpolago do '30. aprila 1975.
1. TEŽIŠČE POLITIKE
DRUŽBENOEKONOMSKEGA
RAZVO.IA SR SLOVENIJE
V L. 1975
Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju

SR Slovenije za leto 1975,
kot najširši dogovor o skupnih nalogah samoupravnih
nosilcev razvoja v republiki,
postavlja skladno z dogovorjenimi cilji skupne politike
ekonomskega in socialnega
razvoja SFR Jugoslavije v
letu 1975, težišče politke
družbeno ekonomskega razvoja na:
— nadaljnje uveljavljanje
samoupravljanja na vseh področjih združenega dela,
— dinamično gospodarsko
aktivnost na kvalitetnih osnovah,
— izvajanje prednostnih
nalog na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
— zaustavljanje nadaljnjega
naraščanja inflacije,
— zmanjšanje nesorazmerja med uvozom in izvozom,
— povečanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva,
— obvladovanje vseh oblik
porabe v okviru razpoložljivih sredstev,
— hitrejši razvoj manj razvitih območij.
Obdobje dveh ali treh mesecev je prekratko, da bi
lahko ocenili izvajanje vseh
nalog, saj imajo nekatere
med njimi že po svoji naravi bolj dolgoročen značaj
in v bistvu predstavljajo
stalno nalogo v razvoju naše
družbe in gospodarstva. Zato
se v gradivu omejujemo le
na prikaz tistih gibanj, ki

Jih lahko zasledujemo tudi
kratkoročno.
Ob koncu leta 1974 in v
prvih mesecih letošnjega leta
se nadaljujejo intenzivna prizadevanja za uresničevanje
in
poglabljanje ustavnih
usmeritev na vseh področjih
družbenoekonomskega življenja.
V decembru leta 1974 je
CK ZKS na svoji 3. seji proučil problematiko samoupravnega konstituiranja združenega dela, in ugotovil, da se
TOZD-i še vse prepočasi uveljavljajo kot nosilci jn odločilni usmerjevalci dohodka.
Širše oblike združevanja dela
in sredstev (delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela), ki so
v Sloveniji že dokaj številne,
še vedno ne slonijo v zadostni meri na smotrnih in
skupnih programskih osnovah.
Krajevne skupnosti, ki so
skupaj s temeljnimi organizacijami združenega dela osnova našega družbenoekonomskega in političnega sistema, se vse bolj uveljavljajo kot družbenoekonomski
odnos, v katerem občani
uresničujejo in razvijajo pomemben del svojih . življenjskih in delovnih interesov;
številna vprašanja financiranja in programiranja dejavnosti . krajevnih skupnosti pa
so še odprta.
Pravna podlaga za ustavno konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti za
družbene dejavnosti je bila
zagotovljena s sprejemom
ustreznih zakonov v decembru 1974. V občinah so bile
skupnosti konstituirane še v
lanskem letu, v prvih mesecih letos pa bo izpeljano njihovo ustavno organiziranje
tudi v regijah in na ravni
republike.
Delegatski ednosi so pokazali prve pomembne rezultate na vseh področjih in ravneh naše družbe, v prihodnje pa bo treba posvettit.i
še več pozornosti zlasti informiranju delegatov
in
aktivnejši vlogi družbeno-poIitičnih organizacij.
Samoupravno družbeno planiranje se vse bolj uveljavlja kot pravica in dolžnost
delovnih ljudi, vendar delo
np 'Trielflvi- o'fmov za obcMb
je 1976-1980 kasni, kar je zlasti pereče v samoupravnih
interesnih in krajevnih skupnostih, pa tudi v temeljnih
organizacijah
združenega
dela.
Oblikujejo se nove sistemske rešitve, ki izhajajo iz
6

ustave. Tako so ustrezni organi v republiki kot tudi
zvezna sveta za vprašanja
družbene ureditve ter za gospodarski razvoj in ekonom,
sko politiko v februarju,
marcu in aprilu obravnavali
sistemske osnove s področja družbenega planiranja, oblikovanja dohodka, kreditnomonetarnega sistema in bančništva, zavarovalstva ter davkov in prispevkov. Vendar
pa to delo poteka počasi in
ker nimamo ustreznih sistemskih rešitev, so še vedno zelo močne težnje po raznih administrativnih posegih,
zlasti na področju ekonomskih odnosov s tujino in pri
usmerjanju raznih oblik porabe (zlasti investicijske).
2. GOSPODARSKI POLOŽAJ
V SVETU V ZAČETKU
L. 1975
V večini razvitih držav je
prišlo v drugem polletju leta
1974 do občutnega poslabšanja gospodarskega položaja,
ki se je kazalo v nazadovanju proizvodnje, naraščanju
brezposelnosti, povečanju cen
in v poslabševanju plačilne
bilance. Glede na sedanji potek gibanj je težko napovedati, kdaj in v kakšni meri
bo zopet prišlo do izboljšanja položaja; tudi po najbolj optimističnih napovedih
pa tega ni mogoče pričakovati prej kot šele proti koncu leta 1975. Napovedi glede
gospodarske rasti v letu
1975, ki so bile že ob koncu
leta 1974 pesimistične, se še
poslabšujejo. (Npr. v Nemčiji naj bi se povečal druž.
benj proizvod samo za 1 odstotek, v Franciji okoli 2 odstotka, v Italiji naj bi se
zmanjšal za nekako 1 odstotek glede na leto 1974; najnovejše ocene predvidevajo
padec realnega družbenega
proizvoda v ZDA za preko
3 odstotke, na Japonskem pa
naj bi se družbeni proizvod
povečal za približno 2 odstot.
ka.)
Ob počasni gospodarski rasti narašča število brezposelnih in število delavcev, ki
delajo skrajšani delovni čas;
ob tem pa se inflacijski pritiski ne zmanjšujejo. Čeprav
znižanje cen surovin, kot tudi manjše povpraševanje in
nekateri omejevalni ukrepi
učinkujejo v smeri zniževanja cen, pa nezadostna izkoriščenost' proizvodnih zmogljivosti in nezmanjšana rast
plač delujeta v nasprotni smeri. Zato pričakovane stopnje
rasti cen na drobno niso bistveno nižje kot v preteklem

letu. V tem položaju je os- stotka višji kot v prvih treh
novni problem v večini držav mesecih lanskega leta, samo
gospodarska recesija in z njo v marcu pa je celo za 2,7
povezana visoka brezposel- odstotka nižji kot v marcu
nost, drugi po teži je prob- lanskega leta; nasprotno pa
lem deficita v plačilni bilan- je uvoz v treh mesecih za
ci, medtem ko se je infla 22,3 odstotka višji kot v
cija pomaknila na tretje me- prvih treh mesecih lanskega
sto. Temu ustrezno so tudi leta; podobna, čeprav nekoekonomski ukrepi usmerjeni liko bolj ugodna, so gibanja
predvsem na pospeševanje v celotni Jugoslaviji — po
gospodarske rasti (spodbuja- predhodnih podatkih je v
nje investicij) in na zmanjše- prvem trimesečju povečana
vanje deficita v plačilni bi- vrednost izvoza za 10 odstotlanci (spodbujanje izvoza in kov in uvoza za 12 odstotkov);
omejevanje uvoza).
Vzporedno z gospodarsko
— hitra rast plačil za inrecesijo se poslabšujejo tudi vesticije, Iti postajajo osnov,
razmere za rast svetovne ni pospeševalec povečanja
trgovine. Po ocenah GATT proizvodnje (v prvih treh mese je obseg svetovne trgovi- secih so v Sloveniji plačila
ne v letu 1974 povečal za za investicije za 60, odstotkov,
6 — 7 odstotkov (v letu 1973 v celotni' Jugoslaviji pa za
za okoli 15 odstotkov), v le- 55 odstotkov višja kot v
tu 1975 pa naj bi se pove. prvih dveh mesecih lanskečal le za 1 odstotek.
ga leta);
Če gledamo naloge, spreje— nadaljnja rast cen, zlate v naši resoluciji (repub- sti cen na drobno (od deliški in zvezni), skozi priz- cembra 1974 do marca 1975
mo dogajanj v svetu, lahko so se cene pri industrijskih
ugotovimo, da so naloge za- proizvajalcih v Sloveniji pores zelo zahtevne, še težje večale za 4,1 odstotka, v cepa izvedljive, zlasti še nalo- lotni Jugoslaviji pa za 3,3
ge na področju izvoza. Ob odstotka; cene na drobno so
tem, ko se bo predvidoma še v Sloveniji povečale za
obseg svetovne trgovine po- 5,8 odstotka, v Jugoslaviji pa
večal le za 1 odstotek, ko si za 6,1 odstotka, življenjski
zahodne države prizadevajo stroški pa v Sloveniji in v
zmanjšati deficit v plačilni Jugoslaviji za 5,2 odstotka).
bilanci tudi z uvoznimi omejitvami, naj bi se naš izvoz
(iz SRS, prav tako kot iz ce- 3. I. GOSPODARSKA RAST,
lotne SFRJ) povečal za 10 ZAPOSLENOST,
odstotkov.
PRODUKTIVNOST DELA
3. OSNOVNE ZNAČILNOSTI
GOSPODARSKIH GIBANJ
V SLOVENIJI IN
JUGOSLAVIJI V ZAČETKU
L. 1975
Razpoložljivi podatki o gospodarskih gibanjih v prvih
treh mesecih letošnjega leta
kažejo, da se niso bistveno
spremenile osnovne težnje v
razvoju, ki so bile značilne
za leto 1974. Osnovne značilnosti tekočih gospodarskih
gibanj lahko povzamemo v
naslednjih ugotovitvah:
— še nadalje visoka rast
industrijske proizvodnje (v
Sloveniji je raven industrijske proizvodnje v prvih treh
mesecih za 9,7 odstotka višja kot v istem obdobju lanskega leta, v celotni Jugoslaviji pa 9,2 odstotka);
— nadaljnja rast zaposlenosti znatno iznad predvidevanj;
— nadaljnje poslabševanje
odnosov med izvozom in uvozom blaga (v Sloveniji je izvoz blaga v prvih treh mesecih nominalno le. za , 6,7 od-

Industrijska proizvodnja v
Sloveniji se je v prvih treh
mesecih letošnjega ieta v primerjavi z istim obdobjem
lanskega leta povečala za 9,7
odstotka. Pri tem je najvišjo rast dosegla proizvodnja
sredstev za delo (13,3 odstotka), sledi ji proizvodnja pred.
metov za široko potrošnjo
(10,9 odstotka), najnižjo rast
pa je dosegla proizvodnja
reprodukcijskega materiala
(8,2 odstotka). Ta gibanja
kažejo, da postajajo investicije v osnovna sredstva osnovni dejavnik rasti industrijske proizvodnje, saj raste
n. pr. v okviru kovinske industrije najhitreje proizvodnja konstrukcij in motorjev,
v okviru elektroindustrije pa
proizvodnja strojev in aparatov ter kablov in elektroprevodnikov, medtem ko n
pr. proizvodnja aparatov za
gospodinjstvo raste znatno
počasneje od poprečja.
' Vir: Institut fiir Wirtschaftsforsehung, Munchen »Ifo Schnelldienst« No 11.. H. april 1975.

GIBANJE INDUSTR. PROIZVODNJE.ZALOG GOTOVIH
PROIZVODOV IN ZAPOSLENIH V INDUSTRIJI

mnogih organizacijah pa so
tudi pomembno narasle terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Zato je
vedno več kompenzacijskih
poslov.
Iz podatkov o gibanju industrijske proizvodnje v prvem trimesečju bi bilo mogoče sklepati, da bo letos dosegla industrijska proizvod-

— indeksi na osnovi desezoniranih
podatkov
marec 1974 Junij 1974 sept. 1974 dec. 1974 marec 1975
dec. 1973 marec 1974 Junij 19f4 sept. 1974 dec. 1974

.ZAPOSLENI V.
INDUSTRIJI
1971
Oskrba industrijskih organizacij s surovinami in energijo je bila lani in letos v
glavnem zadovoljiva. Le nekatere imajo težave pri nabavi raznega reprodukcijskega materiala, vendar doslej
proizvodnja zato ni bila bistveno prizadeta. Večje pa so
težave zaradi zalog surovin,
kupljenih na svetovnem trgu
lani po visokih cenah, ki so
pa medtem že upadle. Izdel
ki iz teh surovin so zato dragi in jih ni možno izvažati
brez občutne izgube,
Prodaja izdelkov na domačem trgu je v splošnem še
zadovoljiva, vendar pa zaloge gotovih proizvodov v in
dustriji naraščajo in so ob
koncu marca po fizičnem
obsegu za 28 odstotkov višje kot v istem času lanskega leta.
Pri tem imajo najnižjo
rast zaloge sredstev za delo,
ki so višje le za 5,6 odstot
ka; zaloge reprodukcijskega
materiala so se povečale za
23,6 odstotka; najbolj pa na
raščajo zaloge potrošnega
blaga, ki so ob koncu marca za 39 odstotkov višje kot
v istem času lanskega leta.
Zaostreni pogoji za najemanje potrošniških kreditov
bodo poleg drugih vzrokov
vplivali na obseg prodaje,
predvsem pohištva in ■ bele
tehnike.
Cene izdelkov pri proizvajalcih so se od decembra
1973 do decembra 1974 povečale za 46,6 odstotka, do marca letos pa še za nadaljnjih
4,1 odstotka. Nasprotno so
pa cene raznih surovin in
reprodukcijskega materiala
na svetovnem trgu zlasti v
drugi polovici lanskega leta
močno padle in je zato nastal velik razkorak med domačimi in tujimi cenami. Za.
radi visokih domačih cen surovin in reprodukcijskega
materiala so prizadeti predelbvalci, ki često ne morejo povišati cen svojim izdelkom tako, kot terjajo cene

1973

1971

reprodukcijskega materiala.
Največje težave ima naša
industrija pri uvozu, ki je v
obdobju januar-februar dosegel le 81,9 odstotka fizičnega obsega nasproti" istim
mesecem lani. Obratno se je
fizični obseg uvoza reprodukcijskega materiala za potrebe industrije in kmetijstva povečal za 9,3 odstotka.
Tako je bil uvoz po fizičnem
obsegu -3,6 krat večji od izvoza industrije.
Najpomembnejša
vzroka
povečanih težav pri izvozu
sta: zmanjšana konkurenčnost naših proizvajalcev in
recesija v mnogih državah
konvertibilnega območja. Za
radi visokih proizvodnih
stroškov naše organizacije
združenega dela v mnogih
primerih ne morejo brez občutne izgube konkurirati ponudbi na tujih trgih, poleg
tega pa nekatere države otežkočajo uvoz. ' Težave čutijo
predvsem tiste organizacije,
ki so se močneje orientirale
na izvoz. Naraščajočo izgubo
pri izvozu vedno težje pokrivajo z dohodkom od prodaje doma, na domačem trgu
se pa povečuje ponudba in
naraščajo zaloge nekaterega
blaga.
Na izvoz posredno vpliva
tudi zahteva, naj si organizacije združenega dela same
prizadevajo omejiti svoj
uvoz. Začasno dodeljene devizne kvote za uvoz surovin
in materiala so določene le
v lanski višini ali pa so celo
nižje. Določenega reprodukcijskega materiala ni možno
zagotoviti iz domačih virov
ali vsaj ne v zadostnih količinah in ustrezne kvalitete in
je zato dvomljivo, ali bo
možno doseči predvideno povečanje proizvodnje in izvoza.
Likvidnost
industrijskih
organizacij se je že v drugi'
polovici lanskega leta začela
slabšati. To kažejo podatki
o blokiranih žiro -računih, v

nja večjo rast kot 7 odstotno, kolikor predvideva resolucija. Vendar pa kažejo desezonirani podatki (iz katerih je izključen vpliv sezone
in različnega števila delovnih
dni v mesecih), da se gibanje industrijske proizvodnje
umirja. Po četrtletjih je industrijska proizvodnja v zadnjem letu naraščala takole:

Industrija
skupaj

106,3

102,0

Dinamika rasti proizvodnje
v naslednjih mesecih bo odvisna od oskrbe s surovina
mj in reprodukcijskim materialom ter od možnosti prodaje doma in v tujini/ Pogoji prodaje pa se zaostrujejo in bo treba podpreti
zlasti izvoz s primernimi sistemskimi ukrepi.
Živahna gospodarska aktivnost v industriji, pa tudi v
gradbeništvu in drugih dejavnostih vpliva na nadalj-

101,0

104,0

102,9

nje naraščanje zaposlenosti
v družbenem sektorju, ki je
v prvih dveh mesecih za 5,4
odstotka višja kot v istem
obdobju lanskega leta; v resoluciji pa je bilo predvideno, da se bo povečala največ za 3 odstotke. Desezoniram podatki o gibanju števila zaposlenih po trimesečjih pa kažejo, da se zaposlovanje, v primerjavi z drugim
polletjem
lanskega
leta,
umirja, predvsem v gospodarstvu.

— indeksi na osnovi desezoniranih
3
podatkov
opomba
- marec 1974 junij 1974 sept. 1974 dec. 1974 marec 1975
dec. 1973 marec 1974 junij 1974 sept. 1974 dec. 1974
Vsi zaposleni 101,4
101,1
101.7
101,4
101,1
gospodarstvo 101,6
100,6
101.8
loi,a
101,0
Na umirjanje dinamike zaposlovanja kaže tudi podatek, po .. katerem se je absolutno število zaposlenih povečalo od decembra 1974 do
konca februarja 1975 za 1986
oseb (povečanje za 0,29»/n),
v istem obdobju lanskega
leta 2843 oseb oz. za 0,44 odstotka.
Visoko rast zaposlenost)
pogojuje
nespremenjena
struktura dela v gospodar
stvu (nekako 55 odstotkov
delovnih mest zahteva delavce ozkih strokovnih profilov)
ter ugodna konjunktura in
živahna investicijska dejavnost.
Ne gre pa prezreti tudi
dejstva, da
organizacije
združenega dela računajo z
nezmanjšano možnostjo zaposlovanja delavcev iz drugih
socialističnih republik in pokrajin,' kar seveda močno
:
Te probleme obširne.;« m podrobneje obravnava »Informacija
o posameznih perečih vprašanjih
na določenih področjih združenega
dela s področja industrije«, Id jo
je pripravil Rapublišlki sekretariat
?.a industrijo.

vpliva na naraščanje števila
zaposlenih.
Ce bi se tudi v naslednjih
mesecih nadaljevale take
težnje v zaposlovanju, bi se
po grobih ocenah povečala
zaposlenost v letu 1975 za
4—5 odstotkov.
še vedno živahna rast proizvodnje pa vpliva na to, da
je kljub visokemu zaposlovanju rast produktivnosti
razmeroma ugodna. Produktivnost dela, merjena z rastjo fizičnega obsega industrijske proizvodnje na zaposlenega, je v prvih treh mesecih za 4,1 odstotka višja
kot v istem času lanskega
leta.
3. 2. ZUNANJETRGOVINSKA
MENJAVA
V Resoluciji za leto 1975
je predvideno, da bo v letofr3
Ocena na podlagi podatkov za
dva4 meseca
število nezaposlenih v Jugoslaviji je v začetku leta 1975 dosegao
508.000 oseb in je za 18,4 a/o višije
kot. v začetku leta 1974.
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njem letu izvoz blaga, poleg
investicij v osnovna sredstva,
osnovni dejavnik predvidene
gospodarske rasti. Tako naj
bi se" fizični obseg izvoza blaga v letošnjem letu poveča)
za nekako 10 odstotkov,
vrednost izvoza blaga pa za
približno 21 odstotkov. Hkrati Resolucija predvideva znižanje stopnje rasti fizičnega
obsega uvoza blaga v primerjavi z gibanji v letu 1974, tako da bi se skupni uvoz
blaga fizično povečal za približno 4 odstotke, oziroma
vrednostno za nekako 14 odstotkov.
Gibanja na področju zunanje trgovine v prvih treh
mesecih letošnjega leta pa
kažejo izrazito odstopanje od
predvidenih razmerij tako
glede gibanja izvoza kot tudi uvoza. Naša zunanjetrgovinska blagovna menjava poteka v prvih mesecih letošnjega leta v precej zapletenih in neugodnih mednarodnih ekonomskih odnosih. Ko
gospodarska aktivnost upada, se razvite industrijske
dežele borijo s problemi ne

zaposlenosti, inflacije in defi
cita v plačilnih bilancah, kar
jim narekuje, da sprejemajo
ukrepe za spodbujanje domače proizvodnje, in sicer predvsem ukrepe za omejevanje
uvoza in spodbujanje izvoza.
Ko se zmanjšuje povpraševanje in umirjajo cene osnovnih surovin, se naši izvozniki ne srečujejo, samo s problemi, ki so posledica zmanjševanja konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva zaradi visoke rasti cen in proizvodnih stroškov pri nas,
temveč tudi s težavami, ki
nastajajo zaradi zaščitnih
ukrepov razvitih zahodnih
držav v smeri omejevanja
uvoza in zmanjševanja deficita plačilne bilance. Skupni
izvoz blaga se je tako v Sloveniji v prvih treh mesecih
letos v primerjavi z istim
obdobjem lani vrednostno
povečal le za 6,7 odstotka (v
marcu je bil zabeležen celo
približno 3-odstotni padec
vrednosti izvoza glede na isti
mesec preteklega leta), fizični obseg izvoza blaga pa se
je v tem obdobju znižal za
preko 10 odstotkov.

V okviru skupnega izvoza
blaga se je vrednost izvoza
industrijskih proizvodov v
prvih treh mesecih letos povečala za 7,5 odstotka, vendar pa industrija kot osnovni nosilec izvozne aktivnosti
(njen delež v skupRem izvozu blaga znaša v prvih treh

mesecih letos prek 95 odstotkov) od januarja dalje
absolutno zmanjšuje obseg
svojega izvoza. Izvoz kmetijstva pa že od lanskega leta
dalje iz znanih razlogov upada. Med industrijskimi panogami so po podatkih za prva
dva meseca leto« dosegle ne-
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koliko višjo rast vrednosti
izvoza kemična, elektroindustrija, nekovinska industrija
ter usnjarsko-obutvena industrija, izrazito pa se zmanjšuje izvoz lesne industrije
kot tradicionalne izvozne panoge ter izvoz kovinske industrije.
V regionalni strukturi našega izvoza je v začetku letošnjega leta prišlo do občutnega upadanja izvoza v razvite zahodne države. V prvih
dveh mesecih letos smo iz
Slovenije .izvozili v razvite
zahodne države, ki predstavljajo skoraj 60 odstotkov našega izvoza, za 5,6 odstotka
manj blaga kot v istem obdobju lani. V socialistične
države (ki predstavljajo 34
odstotkov skupnega izvoza)
smo v tem obdobju izvozili
za 64 odstotkov več blaga,
izvoz v dežele tretjega sveta
(8,5 odstotka skupnega izvoza blaga) pa se je povečal za
7,9 odstotka.
Pod vplivom
sprejetih
ukrepov za omejevanje uvoza
v okvire plačilno-bilančnih
možnosti pa je v prvih treh
mesecih letos tudj fizični
obseg uvoza blaga realno pojemal, vrednost uvoza pa se
je v primerjavi z istim obdobjem lani povečala za pri.
bližno 22,4 odstotka. To po
večanje vrednosti uvoza blaga gre predvsem na račun
visokega povečanja uvoza
opreme, ki se je po podatkih
za prva dva meseca letos v
primerjavi z istim obdobjem
lani zvečal za približno 52,8
odstotka (predvsem se je povečal uvoz proizvodov strojegradnje in transportnih naprav). Tako visok uvoz opreme je predvsem rezultat izredno visoke investicijske
aktivnosti. Vrednost uvoza
reprodukcijskega materiala
se je v prvih dveh mesecih
letos povečala za 11,6 odstotka, fizični obseg uvoženih repromaterialov pa je bil manj.
ši kot v istem obdobju lani.
Na manjši obseg uvoza proizvodov za reprodukcijo je
vplivala večja založenost naše industrije iz domačih virov, ker so s« proizvajalci
surovin in reprodukcijskega
materiala preusmerili v prodajo svojih proizvodov na
domačem trgu, kjer dosegajo
ugodnejše cen« kot na tujih
tržiščih. To je povzročilo tudi zmanjšanje izvoza repromaterialov.
Uvoz predmetov za široko
potrošnjo pa se je v prvih
dveh mesecih letos povečal
vrednostno le za 2,7 odstotka, realno pa smo uvozili za

prek 10 odstotkov manj potresnega blaga kot v istem
obdobju lani. Na to je vplivalo zlasti zmanjšanje uvoza
hrane zaradi ugodne kmetijske letine v lanskem letu, pa
tudi zmanjšanje uvoza drugih potrošnih dobrin, razen
tekstila.
V regionalni strukturi uvoza se nasprotno kot pri izvozu še vedno najbolj povečuje uvoz iz razvitih zahodnih držav. V prvih dveh mesecih smo uvozili iz teh dežel v primerjavi z istim obdobjem lani za 18,4 odstotkov
več blaga. Delež teh dežel
v skupnem uvozu je znašal
v prvih dveh mesecih letos
81,3 odstotka. Iz socialističnih dežel, katerih delež v uvo.
zu je znašal 14,1 odstotkov,
smo uvozili za 13,9 odstotkov,
iz dežel v razvoju pa za II
odstotkov več blaga. Taka
struktura uvoza blaga, če jo
primerjamo z regionalno
strukturo izvoza blaga, vsekakor nj » skladu s predvidevanji.
Glede na absolutno zmanjševanje priliva izvoznih naročil na začetku letošnjega
leta ne moremo pričakovati,
da bi se v naslednjih mesecih
razmerja v naši zunanjetrgovinski menjavi bistveno izboljšala. Zmanjševanje konkurenčne sposobnosti našega
izvoza zaradi hitrejše rasti
domačih cen in omejevanja
uvoza v industrijsko razvitih
državah zahtevata, da se brez
odlašanja sprejmejo dodatni
ukrepi za pospeševanje izvoza, ki bodo vplivali na
skladnejša razmerja med
uvozom in izvozom vsaj v
drugi polovici leta.
3. 3. INVESTICIJE V
OSNOVNA SREDSTVA IN
ZALOGE TER LIKVIDNOST
GOSPODARSTVA
Razpoložljivi podatki za prve mesece kažejo, da je v
letošnjem letu činitelj gospodarske aktivnosti predvsem investicijska dejavnost.
Plačila za investicije v osnovna sredstva so v prvih treh
mesecih v Sloveniji za 60 odstotkov, v celotni Jugoslaviji
pa za 55 odstotkov višja kot
v istem obdobju lanskega leta. Z visoko rastjo investicij je povezana tudi letošnja
nadpoprečna rast proizvodnje sredstev za delo (13,3 odstotkov) v primerjavi z rastjo skupne industrijske proizvodnje (9,7 odstotkov), visoka rast vrednosti opravljenih gradbenih del (73 odstotkov višja kot v prvih dveh
mesecih 1974), povečanje števila opravljenih ur delavcev

7 gradbeništvu v primerjavi
z lanskima prvima mesecema
(za 13 odstotkov), ter visoka
rast uvoza opreme (52,6 odstotkov glede na prva dva
meseca lanskega leta).
V primerjavi s prejšnjimi
leti se je že v lanskem letu
udeležba plačila za gospo-

darske investicije v osnovna
sredstva v družbenem proizvodu zelo povečala: od poprečja 15,6 odstotkov v obdobju 51971—1973 na 17,6 odstotkov v letu 1974, vendar
še vedno zaostaja za planirano udeležbo v obdobju
1973—1975.

Visoka rast izplačil za investicije v osnovna sredstva
v prvih treh mesecih bo po
vsej verjetnosti — kljub pričakovanemu upadanju stopnje rasti investicijskih izplačil v naslednjih mesecih —
vplivala na to, da se bo ude
ležba gospodarskih investicij
v osnovna sredstva v družbenem proizvodu bolj približala planiran; 20 odstotni
udeležbi za obdobje 1973—
1975, medtem ko bodo pri
rasti zalog krepko nad pred
videnimi. Stanje zalog je
namreč na koncu preteklega
leta znašalo skoraj 37 mili
jard din, ob koncu leta 1973
pa 25,5 milijard din. čeprav
bo realno povečanje zalog,
predvsem zalog surovin in
reprodukcijskega materiala,
ugodno vplivalo na kontinuiteto proizvodnje, pa večje
angažiranje za obratna sredstva preprečuje povečanje investicij v osnovna sredstva
oz. pri nekaterih investicijah
zaustavlja že začeto gradnjo.
To vprašanje se bo v naslednjih mesecih — zlasti ob
upoštevanju razmerij letošnje kreditnomonetarne politike — še zaostrilo in bo
predvsem v neprednostnih dejavnostih zmanjševalo raven
novih investicij v osnovna
Sredstva. Tako npr. Ljubljanska banka ne bo več dajala
kreditov za zaloge končnih
izdelkov, s katerimi bi presegali lansko poprečno raven, razen za sezonske in izvozne naloge.
Prednostne naloge s pbdročja gospodarske infrastruk-

ture, kmetijstva, proizvodnje
deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala zahte
vajo, ob nadaljevanju modernizacije obstoječih kapacitet
(zlasti pri nosilnih panogah
slovenske indus.tije, pomembnih pri izvozu proizvodov
višje stopnje obdelave) selektivno odobrava kredite za
nove naložbe v osnovna in
obratna sredstva.
Podatki o strukturi investicij po dejavnostih še niso
obdelani, zato za sedaj ne
moremo ugotoviti, ali se
usmeritev investicijske aktivnosti sklada s prioritetnimi
nameni, ki so bili dogovorjeni z resolucijo in srednjeročnim družbenim planom.
Da bi omogočili ocenjevanje novih projektov tudi s
širšega makroekonomskega,
tehnično-tehnološkega in prostorskega vidika, kot, to nakazuje resolucija, bo Gospodarska zbornica SRS določila enoten postopek za vejno
in narodnogospodarsko pre
sojo ter za družbeno usklajevanje investicijskih projektov
v organih Gospodarske zbornice SRS, ki so že na podlagi
lanskoletnega dogovora z
5
Realni obseg plačanih investicij v osnovna sredstva se je, Kljub
podražitvi gradbenih. stroSkov in
opreme za 26 %, poveča] v lanskem letu za skoraj 24%. Seveda
je potrebno pri tem upoštevati,
da so dejansko ustvarjene investicije v lanskem letu glede na leto
1973 ustrezno nižje zaradi v letu
1974 izvršenih plačil za ustvarjene
investicije predhodnega leta. Ocena realnega povečanja ustvarjenih
investicij v osnovna sredstva v letu 1974 se suče med 111-12 Ve.

Ljubljansko banko obravnavali 60 investicijskih programov s skupno predračunsko
vrednostjo nad 7,5 milijard
din. V tem postpku so nekateri investitorji odstopili
od programirane investicije
ali pa so spremenili in dopolnili posamezne točke programov.
Na zvezni ravni je že pri
pravljen predlog zakona o obveznem evidentiranju investicij, ki bo lahko podlaga za
medrepubliški družbeni dogovor o družbenem presoja, nju investicijskih programov.
Za učinkovitejše ocenjevanje
projektov z narodnogospodarskega vidika je namreč čimprej potrebna ustrezna rešitev, saj nam osnutki družbenih dogovorov na 12 prednostnih področjih, čeprav še
niso docela količinsko ovrednoteni, kažejo, da bj naložbe presegale predvidene okvire razpoložljivih sredstev in
bi lahko postale še dodaten
vzrok za nadaljnje naraščanje inflacije in nelikvidnosti
gospodarstva.
Likvidnost gospodarstva se
je v prvih mesecih nekoliko
poslabšala. Denarna sredstva
gospodarstva na žiro računih so se v prvih dveh mesecih letos po predhodnih podatkih znižala v primerjavi
z istim obdobjem lani za
10 odstotkov, v primerjavi
z decembrom pa so nižja kar
za 23 odstotkov. "Znižanjesredstev na žiro računih v
februarju je značilno tudi za
pretekla leta, ker organizacije združenega dela iz gospodarstva v tem času plačujejo svoje obveznosti do
družbenopolitičnih . skupno-

sti. Na znižanje sredstev na
žiro računih vpliva tudi letošnje visoko povečanje izplačila
za investicije v osnovna
sredstva.
Znesek blokiranih žiro računov se je v februarju povečal, tako da je zajel okoli
5,7 odstotkov sredstev na žiro računih gospodarstva, kar
je skoraj za 2 točki več kot
znaša lansko poprečje. V
marcu pa se je znesek blokacij nekoliko zmanjšal. Pretežen del blokacij odpade na
organizacije združenega dela
v okviru industrije (68 odstotkov) in trgovine (23 odstotkov). V industriji imata
vodilno mesto elektro- in lesna industrija, na. kateri je
konec marca prišlo več kot
polovico vrednosti blokacij v
industriji, sledita jima kovinska in elektroenergetika, ostale panoge so zastopane z
majhnimi vrednostmi. V preteklih mesecih od omenjenih
panog samo elektroenergetika ni imela problemov z
likvidnostjo.
Po predhodnih podatkih so
bile na področju cele države
neizvršene obveznosti organizacij združenega dela (akceptni nalogi, obveznosti do proračunov in sodne rešitve) le.
tos januarja nižje kot lani,
v Sloveniji pa nekoliko višje,
pri tem je odpadlo na našo
republiko okoli 3,5 odstotka
vseh neizvršenih obveznosti.
Nezadostni likvidnosti organizacij združenega, dela je potrebno posvečati stalno pozornost in tekoče odstranjevati morebitna žarišča predvsem z večjo disciplino na
tem področju.
V marcu se je stopnja likvidnosti poslovnih bank v
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primerjavi z decembrom še
nadalje znižala tako, da je
v marcu že nižja od poprečja v letu 1974. Na poslabšanje likvidnosti bank je vplivalo predvsem povečanje
skupnih kreditov, danih komitentom, saj znaša njihovo
povečanje v prvih treh mesecih glede na december 6,0 odstotkov. Tendence v gibanju
kreditov so v letošnjem letu
usmerjene na večanje deleža
kratkoročnih ter deviznih kreditov na račun dolgoročnih
kreditov. V letošnjem letu je
dinamika tako pri kreditih
kot pri sredstvih približno
enaka, kot je bila v enakem
obdobju lani. Sredstva pri
bankah so se povečala v pretežni merj zaradi močnega
povečanja žiro računov nego
spodarstva ter omejenih pologov. Precejšnje povečanje
je opaziti pri sredstvih obča
nov in to predvsen pri deviznih sredstvih občanov in
pri hranilnih vlogah na vpogled. Delež sredstev gospodarstva v bančnih sredstvih v
zadnjem letu pada in pred-

stavlja v marou 1975 že manj
kot polovico bančnih sredstev (48,9 odstotkov).
3. 4. PREJEMKI
PREBIVALSTVA
Skupni prejemki prebivalstva, kot jih kažejo podatki
o gotovinskem prometu, so v
prvem trimesečju 1975 za 31,8
odstotkov višji kot v istem
času lanskega leta; pri tem
je treba omeniti, da se stopnja rasti od januarja dalje
umirja in znaša v marcu glede na isti mesec lanskega
leta le še 30,3 odstotka.
V okviru skupnih prejemkov prebivalstva imajo največjo dinamiko rasti osebni
dohodki zaposlenih, ki predstavljajo skoraj dve tretjini
vseh prejemkov prebivalstva
in zato tudi najmočneje vplivajo na njihovć rast. Masa
izplačanih osebnih dohodkov
izplačanih osebnih dohodkov
v prvem trimesečju je za
36,2 odstotka, samo v marcu
pa za 34 odstotkov višja kot
v istem času lanskega leta.

GIBANJE PREJEMKOV PREBIVALSTVA.
POTROŠNIŠKIH KREDITOV IN HRANILN H VLOG
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Potrošniška posojila tudi v
začetku letošnjega leta vplivajo na visoko raven povpraševanja prebivalstva. V prvih dveh mesecih so bila za
58 odstotkov višja kot v
istem obdobju lanskega leta.
Podatki za marec še niso na
razpolago, vendar ocenjuje
mo, da so se odobrena potrošniška posojila v marcu
pred poostritvijo pogojev pri
najemanju posojil še močno
povečala, v naslednjih mese
cih pa bo verjetno prišlo do
počasnejšega naraščanja posojil.
Rast hranilnih vlog je še
vedno nižja od rasti prejemkov prebivalstva. V prvih
dveh mesecih so hranilne
vloge skupaj s pripisanimi
obrestmi za leto 1974 (8 odstotkov) višje za 30,0 odstot10

1973

1974

1975

kov kot v istem času lanskega leta. Če pa obresti ne
upoštevamo, so se povečale
le za nekaj več kot 20 odstotkov, tako da je realni
obseg varčevanja znatno nižji kot v začetku leta 1974. Interes za varčevanje še nadalje
upada, kar pa je splošen pojav v obdobju močnega naraščanja cen in življenjskih
stroškov.
Na podlagi predhodnih podatkov Službe družbenega
knjigovodstva o gibanju gotovine ocenjujemo, da so —
ob povečajiju mase osebnih
dohodkov za 36,3 odstotka in
povečanju števila zaposlenih
za okoli 5,3 odstotka — po
prečni osebni dohodki na zaposlenega v prvem trimeseč
ju nominalno za 29,5 odstotka višji kot v prvem trime-

sečju lanskega leta. Ob povečanju življenjskih stroškov
za 25,6 odstotka v prvem trimesečju so realni osebni dohodki na zaposlenega za oko-

li 3 odstotke višji kot v
prvem trimesečju lanskega
leta, produktivnost dela v
industriji pa se je povečala
za približno 4 odstotke.

GIBANJE NOMINALNIH OSEBHIH DOHODKOV, ŽIVLJENJSKIH
STROŠKOV IN REALNIH OSEBNIH OOHSDIOtf NA ZAPOSLENEGA
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, Vendar pa na podlagi teh
podatkov še ne bi smeh
sklepati, da gibanje realnih
osebnih dohodkov ni uskla
jeno z usmeritvami iz reso
lucije, saj kažejo izkušnje
zadnjih let, da uradni statistični podatki o gibanju osebnih dohodkov na zaposlenega
lahko znatno odstopajo od
predhodnih podatkov.
3. 5. GIBANJE CEN
Ustavitev nadaljnjega naraščanja inflacije s pomočjo
postopnega odpravljanja osnovnih vzrokov nestabilnih
gospodarskih gibanj ter ob
dinamični gospodarski aktivnosti je eden izmed temeljnih ciljev politike družbenoekonomskega razvoja SRS v
letu 1975.
2e v začetku februarja
1975 je bil sprejet medre
publiški dogovor o izvajanju
politike cen v letošnjem letu, kjer je bilo poudarjeno,
da bo potrebno z vsemi ukrepi ekonomske politike zagotoviti pogoje za zaviranje
nadaljnje rastj cen in s tem
tudi življenjskih stroškov.
Splošno povečanje cen v le-

tu 1975 ne bi smelo prekoračiti poprečne stopnje rasti
iz leta 1974. S politiko cen
se mora preprečiti, da bi povečane cene pri proizvajalcih
v letu 1974 izzvale v letu
1975 nadaljnje in še močnej.
še povečanje cen na drobno
in življenjskih stroškov ter
povratno ponovno rast cen
pri proizvajalcu.
Gibanja cen v začetku letošnjega leta kažejo na to,
da je ta cilj možno uresničiti le z intenzivnim in smotrnim družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem na vseh področjih, ki so pomembna za celotno družbeno reprodukcijo ter
ob hitrejšem poglabljanj^ odnosov v samem združenem
delu med proizvodnjo in trgovino.
V nasprotju z gibanjem cen
v letu 1974, ko je bila rast
cen pri proizvajalcih indu
strijskih proizvodov višja od
rasti cen na drobno, je za
prve tri mesece letos značilna nekoliko počasnejša rast
cen pri proizvajalcih in hitrejša rast cen na drobno.

GIBANJE CEN
destzonirani indeksi
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Cene na drobno so se v
mesecu mracu 1975 glede na
december 1974 povečale za
5,8 odstotka (v istem obdobju lani za 4,2 odstotka) in
cene pri proizvajalcih za 4,1
odstotka (v istem obdobju
lani za 5,3 odstotka). Takšna
dinamika kaže, da se lansko
visoko povečanje cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov letos prenaša na cene
na drobno. Vpliv zastoja
oziroma zmanjševanja cen surovin in hrane na svetovnem trgu na cene pri nas
zaenkrat še ni prišel do izraza; pričakujemo pa, da se
bo pokazal v prihodnjh mesecih.
V začetku letošnjega leta
so se v okviru cen na drobno
zlasti hitro povečevale cene
storitev in industrijskih izdelkov, medtem ko cene kmetijskih pridelkov najpočasneje naraščajo, kar je posledice dveh zaporednih ugodnih
letin. S tem se »škarje cen«
še bolj odpirajo na škodo
kmetijskih proizvajalcev, zato bo v letošnjem letu močan
pritisk na usklajevanje teh
razmerij. Zlasti je močnejši
dvig cen storitev, ki so moč.
no zastopane v življenjskih
stroških, povzročil, da so se
le-ti povečali v mesecu marcu letošnjega leta, glede
na lanski marec za 26,0
odstotka, oziroma glede na
december 1974 za 5,2 odstotka (v lanskem obdobju za
4,0 odstotka).
Za prihodnje mesece industrijski proizvajalci ocenjujejo, da ne bo prišlo do tako
silovite rasti cen kot v lanskem letu. Vendar se še naprej krepi pritisk za povečanje cen v industriji premoga in nekovin, kovinski in
elektroindustriji, kemični industriji. industriji gradbenega materiala ter industriji
usnja in obutve.
Potem, ko se je februarja
pritisk na zviševanje cen povečal, lahko glede na ocene
iz organizacij združenega dela v trgovini pričakujemo, da
se bo pritisk na rast cen na
drobno v prihodnjem obdobju nekoliko zmanjšal. Te
ocene pa se ne nanašajo na
tiste cene, ki niso povezane
s prometom v trgovini na
drobno (t. j. na cene storitev, najemnine,
električne
energije). Rast teh cen bo
vsekakor pritiskala na rast
življenskih stroškov.
Medrepubliški dogovor o
izvajanju politike cen v letu 1975 je (v smislu izvajanja nalog postavljenih z re-

solucijo o družbenoekonomski politikj razvoja v SRS
v letu 1975), predvidel, da naj
bi bila stopnja rasti cen proizvajalcev v decembru 1975 v
primerjavi z decembrom 1974
za približno 50 odstotkov nižja, cen na drobno za približno 35 odstotkov in življenjskih stroškov za nekako 5 odstostkov nižja od lanskoletnih stopenj rasti.
Na podlagi dosedanjih gibanj cen in prisotnih teženj
lahko ocenjujemo, da bo izredno težko zadržati cene
v
predvidenih
okvirih.6 To
predvsem velja za cene v
prodaji na drobno, za cene
storitev m za
življenjske
stroške, pa tudi porast cen
kmetijskih pridelkov bo verjetno večji od predvidenega.
3. 6. SKUPNA IN SPLOŠNA
PORABA
1. že v septembru leta 1974
je stekla dejavnost na pripravi programov samoupravnih
interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti
ter družbenega dogovora o
razporejenju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih
osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi
skupne porabe v letu 1975,
Zaradi nekaterih objektivnih
pa tudi subjektivnih vzrokov
omenjenega družbenega dogovora ni bilo mogoče sprejeti hkrati z »Resolucijo o
družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije za leto 1975« pred koncem leta
1974, kot j« bilo to prvotno
predvideno. Zamuda, ki je
nastala zaradi pozno izpeljanega konstituiranja samoup
ravnih interesnih skupnosti,
problemov v zvezi z določanjem virov financiranja ter
izpeljave solidarnostnega prelivanja sredstev, vertikalnega
in horizontalnega usklajevanja ter nekaterih drugih vzrokov, je terjala, da je bilo za
prve tri mesece leta 1975 sprejeto začasno financiranje na
podlagi prispevnih stopenj iz
leta 1974.
Ob široki družbenopolitično zasnovani akciji je bil
19.3 1975 sprejet družbeni dogovor, ki v skladu z Resolucijo za leto 1975 zavezuje udeležence k taMnemu delovanju, da bo nominalna rast
sredstev za osebne dohodke
in sredstev za skupno in
• Podrobneje so problemi cen
obravnavani v »Paročilu o gibanju
cen v I. trimesečju 1975«, M ga je
izdelal Republiški feomite za tržišče in cene.

splošno porabo za 10 odstotkov nižja od nominalne rasti
družbenega proizvoda.
Glede na to, da s predvidenimi sredstvi v letu 1975
samouprane interesne skupnosti ne bi mogle uresničiti
vseh prednostnih nalog iz resolucije, bo potrebno za nekatere točno opredeljene naloge združevati sredstva zunaj bilanc. Tako bo za izgradnjo dijaških in študentskih domov v letu 1975 združenih do 100 milijonov din,
za izgradnjo republiških in
regionalnih prioritetnih objektov na področju zdravstva
pa 174,6 milijonov din. Udeleženci občinskih družbenih
dogovorov morajo podobno
opredeliti prednostene naloge na področju vzgoje in izobraževanja ter
otroškega
varstva v okviru posameznih
občin.
V letu 1975 smo prenesli
breme za del financiranja socialnega skrbstva s sredstev
splošne na skupno porabo.
Tako skupnosti socialnega
skrbstva v letu 1975 združujejo sredstva na podlagi najmanj 0,58 odstotnih prispevkov iz osebnih dohodkov;
razliko do
programiranih
sredstev začasno pokriva jo še
občinski proračuni. Prispevki iz osebnih dohodkov pa
so v letu 1975 kot vir občinskih proračunov ukinjeni.
Glede na to, da je financiranje samoupravnih interesnih skupnosti v prvih treh
mesecih potekalo še po prispevnih stopnjah iz lanskega
leta in bo proračun opravljen šele v mesecu aprilu,
zdaj ni mogoče dati točne ocene o dohodkih samoupravnih
interesnih skupnosti. Lahko
le ocenjujemo, da bodo njihovi dohodki po poračunu
zaradi nižjih prispevnih stopenj v tem letu nekoliko nižji, kot so realizirani v prvem trimesečju.
Iz prvih podatkov službe
družbenega
knjigovodstva
(Poročilo B-2) za prvo trimesečje lahko ugotovimo, da
so dohodki tistih SIS, ki i-

majo za svoj vir dohodek
TOZD, v vseh primerih močno nad predvideno dinamiko.
Ob tem pa dohodki Zveze
skupnosti otroškega varstva,
občinskih
.izobraževalnih
skupnosti in tisti del dohodkov skupnosti pokojninskega in invalidskega zvarovanja, ki izvira iz prispevkov
od osebnih dohodkov, močno zaostajajo za predvideno
dinamiko. Skupnosti socialnega skrbstva v prvem trimesečju ne izkazujejo še nobenih dohodkov, saj se je dejavnost socialnega skrbstva v
tem obdobju še v celoti financirala preko občinskih
proračunov.
Tudi dohodki republiškega
proračuna pritekajo v prvem
trimesečju hitreje od predvidene dinamike, zlasti to velja za davke od dohodka
TOZD. Poraba dohodkov pa
poteka v glavnem v skladu
s predvideno dinamiko.
Proračunsko financiranje v
občinah7 se je za razliko od
republike, ki je
sprejela
proračun že pred 1. 1. 1975,
odvijalo po odlokih o začasnem financiržmju. Občine so
sprejele družbeni dogovor o
splošni porabi v letu 1975 konec februarja in šele potem
so lahko pristopile k pripravi proračunov.
V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se
dohodki proračunov občin
povečali za 12,3 odstotka. Ker
nam v tem času niso še vse
občine poslale potrebnih podatkov, ne moremo ugotoviti,
zakaj se ob sicer močnem
povečanju priliva davkov od
prometa proizvodov (indeks
136), globalna sredstva proračunov občin povečujejo samo za 12 odstotkov.
2. V izdelavi so obširnejše
analize izvrševanja družbenega dogovora o splošni in
skupni porabi v letu 1974.
Prvi podatki kažejo, da je
bil po posameznih nosilcih
sredstev skupne in splošne
porabe v primerjavi s sprejetim družbenim dogovorom
realiziran naslednji
priliv
sredstev:
— T indeksih

Družbeni
dogovor
Družbeni proizvod
Skupna poraba
Splošna poraba
Skupna in splošna poraba

123,0'
119,1
120,9
1!19,8

Po valoriziranom Realizaciji
družbenem
1974
dogovoru
za leto 1974
1973
137,5
337,5
133,4
135,6
135,2
126,9
134,1
132,2
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Družbeni dogovor o skupni in splošni porabi za leto
1974 je predvideval, da se bodo ob rasti družbenega proizvoda za 23 odstotkov sredstva za skupno in splošno
porabo povečala za 19,8 odstotka, torej za 3,2 točke počasneje od rasti' družbenega
proizvoda. Ce bi se realizirali
'odnosi iz družbenega dogovora na višjr ravni rasti družbenega proizvoda , bi se
lahko sredstva za splošno in
skupno porabo povečala za
34,1 odstotka: v tem skupna
poraba za 33,4 odstotka in
splošna poraba za 35,2 odstotka (drugi stolpec v tabeli). Dejanski priliv sredstev
za splošno in skupno porabo
pa se je povečal za 32,2 odstotka, torej nekoliko izpod
valoriziranega družbenega do.
govora; pri tem pa je bil
priliv sredstev za skupno porabo višji od valoriziranega
družbenega dogovora, priliv
sredstev za splošno porabo
pa zaostaja za valoriziranim
družbenim dogovorom. Ob
tem pa je bil delež gospodarstva za te namene večji
od predvidevanj in sicer
predvsem zaradi precenjene
obremenitve (bruto osebnih
dohodkov.
Navedene primerjave kažejo, da se je obseg skupne in
splošne porabe v globalu gibal v okviru razmerij, pred.
videnih z resolucijo in družbenim dogovorom za leto
1974; pri posameznih dejavnostih pa je prišlo do odstopanj navzgor in navzdol.
Vzroke za taka odstopanja
bodo pokazale podrobnejše
analize, ki jih pripravljajo
samoupravne interesne skupnosti in drugi
podpisniki
družbenega dogovora.
3. 7. MANJ RAZVITA
OBMOČJA V Sit
SLOVENIJI
Zanimanje gospodarstva za
naložbe na manj razvita območja se nadaljuje tudi v letu 1975, na kar kažejo številni projekti, od katerih so
nekateri že predloženi poslovnim bankam za odobritev
kreditov. Zahteve za bonifi
ciranje obrestne
mere za
bančne kredite za gospodarske naložbe bodo po oceni
večje od razpoložljivih sredstev v republiškem proračunu za te namene. Od razpo7

Analizo gibanja občinskih proračunov je pripravil republiški sekretariat
za finance.
8
Ocenjujemo, da se bo družbeni proizvod v družbenem sektorju
povečal toliko kot bruto dohodek
gospodarstva, to je za 37.5 %.
12

ložljivih 50 milijonov dinarjev je bilo v prvih mesecih
leta 1975 za bonificiranje letošnjih kreditnih tranš tistih
investicij, ki so bile začete že
v prejšnjem letu, ter za bonificiranje bančnih kreditov
za nekatere nove projekte
porabljenih okoli 43 milijonov dinarjev. Preostanek razpoložljivih sredstev v višini
7 milijonov dinarjev pa je
premajhen za zadovoljitev ocenjenih potreb v teku leta
1975. Zato je v pripravi zakon, ki naj bi omogočil zagotovitev dodatnih sredstev
za bonificiranje obrestne mere v višini 30 milijonov dinarjev, kar naj bi realizirali
z najetjem posebnega kredita iz 30 odstotkov depozita
pri Narodni banki.
V letu 1975 se bodo na pod.
lagi programov interesnih
skupnosti na področju gospodarstva nadalje izboljševali pogoji na področju gospodarske infrastrukture v skladu s predvidevanji srednjeročnega družbenega plana. Na
področju družbenih dejavnosti pa tudi v letu 1975 ni
pričakovati pomembnejšega
izboljšanja nekaterih neugodnih teženj iz leta 1974. S
sredstvi, ki so v okviru dogovorjene porabe zbrana po

principu solidarnosti, je zagotovljeno izenačevanje pogojev za redno dejavnost, medtem ko so možnosti za naložbe v nove objekte in modernizacijo v družbenih dejavnostih, še zlasti pa na področju izobraževanja, omejene.
Vse to pa lahko povzroči na
nove . neskladnosti v bodočem razvoju ..manj razvitih
območij.
3. 8. POLOŽAJ
GOSPODARSTVA V
DELITVI L. 1974
(ANALIZA PODATKOV IZ
ZAKLJUČNIH RAČUNOV)
1. Visoka gospodarska aktivnost v letu 1974 se kaže tudi v bilancah uspeha gospodarstva za to leto, saj se je
celotni dohodek,' povečal za
nekako 48 odstotkov, bruto
dohodek* pa za približno
38 odstotkov, Še hitrejšo rast
so imeli materialni in drugi
proizvodni stroški, ki so se
povečali za 75 odstotkov.
® Celotni dohodek predstavlja
skupno vrednost proizvodnje in
storitev. vseh TOZD-ov (na osnovi
izstavljenih računov). Po svoji
vrednostni strutoturi je sestavljen
iz materialnih in drugih proizvodnih stroškov in bruto dohodka.
Bruto dohodek sestavljata amortizacija in razdeljeni dohodek.

Ocenjujemo, da se je realni obseg proizvodnje povečal v letu 1974 za približno
9 odstotkov,
implicitni deflator10 pa znaša nekako 26. odstotkov. V strukturi gospodarstva se v zadnjih letih povečuje delež industrije, upada pa delež trgovine, kar je
v skladu s tekočo ekonomsko politiko preusmerjanja
akumulacije iz trgovine v proizvodnjo, predvsem na podlagi zadržanih marž v trgovini. Izboljšuje se tudi položaj prometa in gradbeništva,
kmetijstvo in gostinstvo pa
relativno nazadujeta.
2. V delitvi bruto dohodka
je prišlo do nekaterih pomembnih sprememb glede na
leto 1973, kot tudi glede na
razmerja, predvidena z družbenim dogovorom. V letu
1974 se je z reformo sistema
financiranja splošne in skupne porabe izvršil
občuten
premik med vrstami prispevkov, zato je za analizo doseženih razmerij najbolj realna
primerjava med doseženo in
predvideno strukturo delitve
po družbenem dogovoru.
10
Z »implicitnim deflatorjem«
označujemo odnos med realno in
nominalno rastjo družbenega proizvoda.

Strukturo delitve bruto dchodka kaže naslednja tabela:

Bruto dohodek
Zakonske obveznosti TOZD,
zmanjšane za preveč
obračunani rep. davek
iz dohodka TOZD" .
Prispevki TOZD iz dohodka
za skupno porabo
Dohodek za delitev
Pogodbene obveznosti
Osebni dohodki bruto
— neto OD
— prispevki in davki
za splošno in .skupno
porabo
Dohodek za amortizacijo
in sklade
v tem:
— amortizacija in
poslovni skladi
— skupna poraba in sredstva
stanovanjskega sklada
" Obveianost za daiveik iz diohodka TOZD je določena z zneskom.

Vrednost v
milijonih din
1973
1974

, ,,
Indeks

Struktura v %
,,
družbeni
realizirano
dogovor
1973
1974
1974

38.S78

53.482

137,6

100,0

100,0

100,0

»48

1.076

166,0

1,7

2,0

1,6

4317
37.793
3.057
20.531
14.192

2.565
49.840
3.957
26.199
18.594

587,2
131,9
129,4
127,6
131,0

1,1
97,2
7,9
52,8
36,5

4,8
9.3,2
7,4
49,0
34,8

4,5 .
93,9
7,9
48,1
34,5

6.339

7.605

120,0

16,3

14,2

13,6

14.205

19.634

138,6

36,5

36,8

37,9

11.579

15.332

137,1

29JS

29,7

—

2.626

3.802

144,8

6,7

7A

—

Večja obremenitev, ld izhaja iz
višjega doseženega dohodka bo
vrnjena oz. poračunana kot akon-

tacija za leto 1975 (Ur. list SRS.
št. 32/74).

Razmerja, predvidena v
družbenem dogovoru, se niso v celoti uresničila. Hitreje
od predvidevanj so rasle zakonske obveznosti, prispevki
TOZD iz dohodka in prispevki iz osebnih dohodkov za
skupno porabo ter neto osebni dohodki (skupni delež je
večji od predvidenega za 1,6
točke). Znižal se je delež pogodbenih obveznosti, kljub
temu pa je delež dohodka za
amortizacijo in sklade nižji
od predvidenega še vedno pa
je ostal na ravni leta 1973.
3. Sredstva, ki jih gospodarstvo oblikuje za amortizacijo in poslovne sklade, se
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti na področ-

ju gospodarstva in preko
bank še nadalje združujejo.
Gledano s stališča narodnogospodarskih bilanc ostajajo
ta sredstva v okviru gospodarstva, uporabljajo pa se za
pokrivanje materialnih naložb (vlaganja v osnovna
sredstva , in priraste zalog).
V letu 1972 in 1973 je gospodarstvo z ustvarjeno amortizacijo in poslovnimi skladi12
skoraj v celoti pokrilo materialne naložbe, medtem ko
se je v letu 1974 lastni delež
gospodarstva zelo znižal. S
sredstvi amortizacije in poslovnih skladov je bilo mogoče v letih 1972 do 1974 pokriti naslednji odstotek materialnih naložb po posameznih "dejavnostih.

1972

1973

1974

98,9

87,6

64,7

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo

140,9
69,9
130,6
91,5
71,7
92,7
45,4

90,2
51,8
127,2
85,3
70,0
101,4
63,9

66,3
37,0
104,0
45,2
84,6
64,2
56,9

Obrt

103,3

108,9

80,5

Gospodarstvo skupaj

Navedeni premiki v finanV letu 1972 je bilo za financiranje materialnih na- ciranju materialnih naložb se
ložb treba dodati iz kreditov kažejo tudi v Strukturi virov
le približno 3%, v letu 1973 poslovnih sredstev, saj so se
se je delež dodatnih sredstev . lastni viri gospodarstva fcnipovečal na 12%, v tetu 1974 žali za okoli 4 odstotke, popa znaša že nekako 35 %. V večal pa se je delež kreditnih
tem podatku se kaže celotni sredstev. Poslabšalo se je
učinek zelo zapletenih odno- tudi razmerje v namenski
sov na področju nelikvidno^- strukturi kreditov: delež kresti, medsebojnega zadolževa: ditov za osnovna sredstva se
nja, inflacije in podobnih ne- je zmanjšal, povečal pa se
gativnih pojavov. Do tako visokega odstotka dodanih
sredstev za pokrivanje materialnih naložb prihaja pred12
vsem zaradi izredno visokeMišljeni so poslovili skladi,
ga povečanja zalog (indeks zmanjšani za odliv posojila za kreditiranje razvoja manj razvitih rena leto 1973 znaša 145), saj publik
pokrajin. Notranja prese je delež vlaganj v zaloge livanja in(predvsem
odplačila anuiv družbenem proizvodu dvig- tet, ki se preko posojil ponovno
vračajo
v
gospodarstvo
ter zdrunil od 1,1 % v letu 1973 na ževanje za razvojne programe
v
17% v letu 1974.
SRS) niso upoštevana.
T

je delež kreditov za obratna
sredstva. V bilanci stanja
poslovnih sredstev so se v

letu 1974 v primerjavi z letom 1973 pokazale naslednje
spremembe:
Struktura v °A
1973
1974

Poslovna sredstva skupaj
v tem:
Lastna sredstva gospodarstva
Krediti skupaj:
— za osnovna sredstva
— za obratna sredstva
Ostali vtiri13
4. V tem gradivu dajemo
glede na omejen prostor le
kratko analizo rezultatov iz
zaključnih računov gospodarstva za leto 1974. Podatki iz
zaključnih
računov tako
TOZD kot tudi drugih nosilcev družbenih sredstev so
bogat vir informacij o spremembah v virih in razporeditvi sredstev in medsebojnih
finančnih odnosih. Zato bi
morali zaključne račune temeljito analizirati vsi nosilci
razpolaganja z dohodkom, od
TOZD, SOZD, do Gospodarske zbornice in drugih asociacij, poslovnih bank in samoupravnih interesnih skupnosti.
4. TEŽNJE V
KONJUNKTURI V
SLOVENIJI
Anketirane
organizacije
združenega dela ob koncu
februarja in v začetku marca
1975 ocenjujejo položaj na trgu nekoliko manj ugodno
kot v prejšnjih mesecih, še
zlasti pa manj ugodno kot
v istem času lanskega leta..
Intenzivnost priliva naročil
za domači trg še naprej Upada; nadaljuje se tudi tendenca absolutnega zmanjševanja
izvoznih naročil. Petina industrije nima na razpolago
zadostnih naročil glede na
proizvodne zmogljivosti; zlasti upadajo naročila za blago široke porabe, tako da
prek 70 % proizvajalcev takega blaga nima dovolj naročil.
Ob močnejši rasti proizvodnje v februarju in ob počasnejši rasti povpraševanja
se nadaljuje tendenca rasti
u Zaijete so razne teikoSe obveznosti iz dohodka do družbeno političnih skupnosti, prispevkov iz
OD, zapadlih anuitet iti podobno. -

100,0

100,0

41 p
51,9

37,6
53,9

13,2
38,7
6,6

£2,9
41,0
8,9

zalog končnih izdelkov v industriji. V marcu ocenjuje
29 % anketiranih OZp v okviru industrije, da ima prevelike zaloge končnih izdelkov
glede na običajno raven poslovanja, 53 % anketiranih
OZD ocenjuje, da so zaloge
normalne, 18 % pa, da so zar
loge majhne. V proizvodnji
sredstev za delo pa ocenjujejo 4 % anketiranih OZD, da
imajo zaloge proizvodov velike in 69 %, da imajo zaloge
majhne, obratno pa ima v
proizvodnji potrošnih sredstev 67 % anketiranih OZD
velike, samo 1 % pa majhne
zaloge končnih izdelkov glede na običajno poslovanje.
Preskrbljenost industrije s
surovinami in reprodukcijskimi materiali pa je še veidno zadovoljiva.
Ocene temeljnih organizacij združenega dela o razvoju konjunkture v naslednjih
treh mesecih še vedno prežema optimistično pričakovanje, da se bodo znatneje
povečala naročila za domači
trg, da se bodo zmanjšale
zaloge končnih izdelkov v
industriji in da se bo rast
proizvodnje nadaljevala, vendar z zmanjšano intenzivnostjo. Ta optimizem je bolj
umirjen, kot je bil v istem
času lanskega leta. Optimistična pričakovanja so predvsem v proizvodnji sredstev
za delo in temelje na intenzivni investicijski aktivnosti.
Napovedi OZD, ki proizvajajo blago za široko potrošnjo, so znatno bolj umirjene.
Pritisk na rast cen se bo
nadaljeval; 21 % anketiranih
OZD v - okviru industrije in
kar 40 % v okviru trgovine
na drobno napoveduje povečanje cen v prihodnjih treh
mesecih.
13
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5. SKLEP IN SMERI
UKREPANJA
(PO RAZPRAVI NA
IZVRŠNEM SVETU
SR SLOVENIJE)
Gospodarska gibanja na
začetku letošnjega leta kažejo, da sedanjo gospodarsko
aktivnost opredeljuje predvsem povečano notranje povpraševanje in to pretežno
z dinamično rastjo investicij
v osnovna sredstva. Hkrati
pa tudi močno naraščajo zaloge, predvsem zaloge pro
izvodov za široko potrošnjo
Pričakovane pobude za rast
proizvodnje, ki naj bi jih

dalo izvozno povpraševanje,
se niso uresničile. Pa tudi v
prihodnjih mesecih ne moremo pričakovati bistvenega
povečanja izvoza, niti njegovega vpliva na povečanje
proizvodnje. Istočasno tudi
realni obseg uvoza zastaja,
tako da osnovni problem pri
usklajevanju razmerij na področju zunanjetrgovinske menjave ni prevelik uvoz, ampak premajhen izvoz. V teh
okoliščinah ocenjujemo, da
bodo v gospodarskih gibanjih
v SR Sloveniji v prihodnjih
mesecih naslednje poglavitne
težnje:

OCENA POGLAVITNIH TEŽENJ GOSPODARSKIH
GIBANJ V SR SLOVENIJI
— stopnje rasti v %

Industrijska
proizvodnja
Zaposlenost
v industriji
Investicije
v osnovna
sredstva
Denarni
prejemki
prebivalstva'
Realni osebni
dohodki na
zaposlenega
Uvoz
— nominalno
— realno
Izvoz
— nominalno
— reailno
Cene pri
proizvajalcih
v industriji
Cenena drobno
Življenjski
stroški

lil ,4

10,0

9,7

4,9

5,2

S<3

56.1

09.5

60,0

28.2

32.6

32

57,7
8,0

17,4

22
(0)*

14
4

25,6
—4,0

111,7

7
(—10)*

21
10

33,9
27,1

44,0
30,9

44,3
31,1

24,3

25,4

25,6

1,0

* Ocena
Sedanja situacija zahteva
ukrepanje na vseh ravneh, od
federacije in drugih družbenopolitičnih skupnosti, Gospodarske zbornice SR Slovenije, poslovnih bank in celotnega združenega dela. 2e
ob sprejemanju resolucije je
bilo jasno, da bodo v letu
1975 potrebni posamični ukrepi, ki pa bi morali biti čimbolj v skladu z dogovorjenimi sistemskimi rešitvami in
ustavnimi spremembami. Doseči bi bilo treba uveljavljanje ustavnih načel in v večjem obsegu vključiti samoupravne organe, združeno delo v izvajanje tekoče ekonomske politike tudi na po-

dročju
kreditno-monetarne
politike, politike cen, devizne in zunanjetrgovinske politike, investicij, skupne in
splošne porabe.
Kljub nekaterim odklonom
v tekočih gospodarskih gibanjih od predvidevanj resolucije ni potrebno, da bi spreminjali naloge, ki smo si jih
zastavili v resoluoiji, marveč
se je zavzemati za takšne
ukrepe, ki bi v skladu z dogovorjenimi sistemskimi rešitvami in ustavnimi spremembami v največji možni
meri učinkovito prispevali k
uresničevanju sprejetih nalog. V skladu s tem tucU ni
potrebno sprejemati nekih

novih akcijskih programov,
temveč bi se morali vsi nosilci razvoja in tekoče ekonomske politike intenzivneje
in odgovorneje zavzeti za izpolnjevanje nalog, določenih
z resolucijo.
Prikazana gibanja in smeri razvoja v naslednjih mesecih zahtevajo, da se aktivnost tekoče ekonomske politike osredotoči predvsem na
naslednja področja:
— Na področju ekonomskih odnosov s tujino je potrebno čimprej sprejeti dodatne ukrepe za pospeševanje izvoza. Obenem pa je treba intenzivno delati na reševanju sistemskih problemov
v okviru federacije. Težiti je
treba, da se v zveznem merilu čimprej dokonča razprava o sistemski politiki realnejšega tečaja dinarja, ki predstavlja osnovni dolgoročni in
sistemski pogoj za pospeševanje izvoza. To je nujno in
glede tega mi mogoče več odlašati.
Na področju uvoza niso
potrebni dodatni administrativni omejitveni ukrepi, ker
bi zmanjševali dinamiko gospodarske rasti in posredno
tudi dinamiko izvoza.
— N-a področju investicij
ne bi smeli sprejeti nikakršnih ukrepov, ki bi pomenili splošno Omejevanje investicij ali pa centralistično
prerazdeljevanje
sredstev.
Ukrepi bi morali biti usmerjeni predvsem v zagotovitev
izvajanja prednostnih investicij. Trenutni položaj na
področju investicij, zlasti še
probleme finančne nediscipline, konstrukcije investicijskih
programov in nepokritih investicij bi moralo takoj podrobno in zelo odgovorno
analizirati združeno delo samo, vključno s poslovnimi
bankami in vsemi drugimi
dejavniki, ki jilr td problemi
posredno ali neposredno zadevajo. Zoperstaiviti se je treba ukrepom, ki bi omejevali
dinamiko rasti. Potrebno je
čimprej sprejeti zakon o stalni revalorizaciji osnovnih
sredstev, kajti nerealna amortizacija bistveno izkrivlja sliko o rasti dohodka združenega dela.
Zavzemati se je treba za
red in disciplino ter spoštovanje zakonitosti pri pokrivanju investicij s kvalitetnimi sredstvi. Splošna usmeritev investicij mora' biti na
prioritetah, dogovorjenih v
resoluciji ter z izhodišči za
srednjeročni družbeni plan.
Zagotoviti je treba resnični
vpliv združenega dela na področje razširjene reprodukcije.

— Na področju cen je potrebno zaostriti odgovornost
vseh samoupravnih subjektov
in družbenopolitičnih skupnosti pri izvajanju letošnje politike cen. Sporazume o spremembah cen je treba praviloma obravnavati v okviru
zaokroženih proizvodnih kompleksov in k odločitvam pritegniti, kjer je le možno, tudi končne porabnike.
Ce se bodo nadaljevala gibanja iz prvega trimesečja,
bo izredno težko zadržati cene v okvirih medrepubliškega dogovora o cenah; to velja zlasti za cene na drobno
in življenjske stroške. Inflacija je vsekakor še nadalje
osrednji ekonomski in politični problem.
— Na področju skupne in
splošne porabe je treba opraviti analizo gibanj na teh področjih in sicer na podlagi
zaključnih računov za leto
1974, ocene izvajanja družbenega dogovarjanja za leto
1974 ter na osnovi letošnjega
dotoka sredstev v prvih treh
mesecih, pri čemer je seveda ob končni primerjavi upoštevati letošnje družbene dogovore in samoupravne sporazume. Odbor podpisnikov
družbenega dogovora mora
takšno analizo čimprej obravnavati, pri čemer je treba
odločiti tudi glede presežkov;
prav tako pa morajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti analizirati ta
gibanja, obravnavati probleme, ki jih pri teh analizah
ugotovijo, in sprejeti rešitve.
Prav tako je treba na to navezati — z vidika pritiska
dohodkov in porabe načrtovanih sredstev za prvo trimesečje — analizo skupne
porabe, pri čemer je treba
spremljati tudi gibanja na
področju splošne porabe in
jih urejati v okviru dogovorov oziroma proračunov. Končna posledica ugotovitev, do
katerih bodo privedle takšne
analize, bodi zagotovitev doslednega izvajanja sprejetih
družbenih dogovorov iri samoupravnih sporazumov.
Tudi vsi tisti, ki pripravljajo zaključne račune, bi morali na samoupraven način
temeljito politično in ekonomsko analizirati pravo stanje,. in sicer bi naj to storili
vsi od temeljnih organizacij
združenega dela do družbenopolitičnih skupnosti, in
prav tako bi morali analizirati uspešnost gospodarjenja
ter ukrepe, kateri naj pripomorejo h takšnemu gospodarskemu razvoju, ki bo usklajen s sprejeto resolucijo
za leto 1975.

